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Förord 
Vi vill tacka samtliga som har bidragit till och hjälpt oss i arbetet med denna uppsats. Ett 
särskilt tack vill vi rikta till respondenterna som medverkat i intervjuerna, för att Ni tagit Er 
tid. Vi vill också tacka våra opponenter för Era synpunkter. Slutligen vill vi tacka vår 
handledare Olle Westin för goda råd och synpunkter. 
 
Trevlig läsning! 
 
Örebro den 29 maj 2007 
 
Annafrida Alfredsson och Jenni Larsson 
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Sammanfattning 
Datum:  2007-05-29 
 
Nivå: D-uppsats i företagsekonomi, 10p 
 
Författare: Annafrida Alfredsson och Jenni Larsson 
 
Titel: Utvecklingen och tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning – ur ett 

institutionellt perspektiv 
 
Nyckelord: Bolagsstyrning, den svenska koden för bolagsstyrning, koden 
 
Bakgrund:   Under början av 2000-talet inträffade bolagsskandaler som har fått stor 

uppmärksamhet världen över. Detta ledde till att många länder tog fram koder 
och riktlinjer i syfte att stärka förtroendet för bolagsstyrning. I Sverige 
utarbetades den svenska koden för bolagsstyrning (koden) som en form av 
självreglerande system, där bolagen antingen ska ”följa eller förklara” hur de 
tillämpar koden. Koden antogs den 1 juli 2005 av Stockholmsbörsen och 
tillämpas idag av de största noterade bolagen. För att förklara utvecklingen av 
koden används den institutionella teorin som teoretisk referensram. I vilken 
utsträckning efterlevs den svenska koden för bolagsstyrning avseende ”följ eller 
förklara”? Hur bidrar den svenska koden för bolagsstyrning till förbättrad 
styrning av svenska bolag? 

 
Syfte:  Syftet är att beskriva koden för bolagsstyrning samt att förklara dess utveckling 

genom ett institutionellt angreppssätt. Syftet är även att undersöka i vilken 
utsträckning som den svenska koden efterlevs i bolagen, samt hur den bidrar till 
förbättrad styrning av svenska bolag.    

  
Metod:  Kvantitativ undersökning (dokumentundersökning) av 99 svenska noterade 

bolags årsredovisningar som tillämpar koden. Komplettering med kvalitativa 
undersökningar, i form av telefonintervjuer samt sammanställning av 
publicerade artiklar.  

  
Resultat:  Det institutionella angreppssättet som är använt i studien, påvisar att det adderar 

och underbygger förståelsen för utvecklingen och användningen av koden. 
Studien visar även att koden till stora delar följs, vilket tyder på att bolagen 
anser att det är av betydelse att tillämpa den. Det främsta bidraget som koden 
ger är att den belyser och visar vad som är god bolagsstyrning, vilket gör att 
öppenheten ökar och det i sin tur främjar förtroendet för bolagen som tillämpar 
den. 
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Abstract 
Date:  2007-05-29 
 
Level: Master Thesis in Business Administration, 10p 
 
Authors: Annafrida Alfredsson och Jenni Larsson 
 
Title: Utvecklingen och tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning – ur ett 

institutionellt perspektiv 
 
Keywords: Corporate Governance, Swedish Code of Corporate Governance, the Code 
 
Background:In the beginning of the 21th century corporate scandals shock the world, and was 

covered by media worldwide. An interest for corporate governance aroused and 
countries started to develop codes of corporate governance in purpose to fortify 
trust for the listed companies. Swedish Code of Corporate Governance (the 
Code) is based on the “comply or explain” principle. The listed companies on 
the Swedish stock market started to apply the Code in first of July 2005. The 
Institutional theory is used as a frame of reference, to explain the development 
of the Code. How do the listed companies in Sweden “comply or explain” the 
Code? How does the Code improve corporate governance at the listed 
companies in Sweden?  

  
Aim:   The purpose is to describe the development of the Code by using the 

institutional theory. It is also to investigate how the listed companies in Sweden 
“comply or explain” the Code in their annual reports and how the Code 
contributes to corporate governance.    

  
Completion: The investigation was conducted by using a quantitative survey of annual 

reports from 99 Swedish listed companies. In addition a qualitative methods are 
used and are represented by interviews and publicized articles.   

      
Results:  The institutional theory verifies in this thesis, by showing that it makes a 

contribution for the understanding of the development of the Code. The 
companies almost fully complies the Code, which indicates that they consider it 
important to comply the Code. The major contribution of the Code is that it 
helps to create a focus and draws attention to the matter. It paves the way for 
openness and acts in a positive way to increase the trust for the listed companies 
in Sweden. 
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1. Inledning  

1.1 Ämnesbakgrund 
2000-talet började med två stora redovisningsskandaler, Enron och Worldcom, som skakade 
världen och fick stor medial uppmärksamhet. Enron hade överdrivit sina vinster vilket 
medförde uppdrivning av aktiekursen som i sin tur ledde till att stora bonussummor betalades 
ut till bolagets direktörer fram till bolagets konkurs. Enron skandalen innebar även slutet för 
den stora konsultjätten Andersen Consulting. Under 2002 uppdagades även att Worldcom 
aktiekurs endast hölls uppe av manipulerade bokslut genom att finansiera nya förvärv med 
egna aktier vilket resulterade i dess konkurs. Även Sverige har drabbats av liknande skandaler 
som väckt stor uppmärksamhet och förorsakat berättigad kritik. Den kanske största skandalen 
i Sverige hittills under 2000-talet var Skandia affären. Skandia kritiserades för sina affärer 
med dotterbolaget Skandia Liv där flera utbetalningar ansågs tveksamma samt att framtida 
intäkter bokfördes som vinster. Skandias bonusprogram var kopplat till aktiekursen vilken 
drivits upp av alltför höga beräknade vinster i bolaget.1  
En stor del av den svenska befolkningen är aktieägare, antingen genom ett direkt ägande av 
aktier eller indirekt ägande genom fondplaceringar. Därför är samhället beroende av att 
näringslivet har stort förtroende och det är en av orsakerna till att bolagsstyrningsfrågor under 
senare år fått allt större uppmärksamhet i Sverige och internationellt.2 USA lagstadgade år 
2002 en bolagsstyrningskod, Sarbanes-Oxley Act (SOX), där de viktigaste delarna av 
innehållet behandlar oberoendet av styrelsens revisorsutskott och oberoende revisorer. I och 
med att SOX kräver ytterligare granskning av den interna kontrollen har påföljderna skärpts 
om bolagen uppger oriktiga uppgifter i sina årsredovisningar. Implementeringen av SOX 
innebär att VD eller ekonomiansvarig har personligt ansvar för att lagen efterlevs.3 Flera 
andra länder har under senare år också etablerat motsvarande koder för Corporate 
Governance, bolagsstyrning, t.ex. den brittiska Combines Code och den svenska versionen 
”svensk kod för bolagsstyrning” (koden).  
 
Syftet med koden är att förbättra bolagsstyrningen genom att definiera vad som kan betraktas 
som god sed för bolagsstyrning i svenska bolag. Bolagsstyrning handlar om att styra bolag på 
ett sådant sätt som uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och 
därigenom bidra till samhällsekonomisk effektivitet och tillväxt.4 Problematiken kring den 
interna kontrollen och ansvaret för denna är inte en ny företeelse. Att styrelsen ansvarar för 
bolagets interna kontrollarbete är djupt förankrat inom den svenska aktiebolagslagen. Det som 
skiljer koden från tidigare reglering är bland annat kravet på extern rapportering kring 
bolagets organisation av den interna kontrollen och en redovisning av hur väl denna har 
fungerat. Svensk kod syftar därmed till att upprätta en tydligare ansvarsfördelning mellan 
styrelse, ledning och revisorer. Koden är inte tvingande utan följer principen ”följ eller 
förklara” vilket innebär att bolagen kan avvika från enskilda regler men måste ange förklaring 
till avvikelsen5. Den svenska koden för bolagsstyrning började gälla från och med den 1 juli 
år 2005 och berör de svenska bolag som är noterade på Stockholmsbörsen och som har ett 
marknadsvärde över tre miljarder svenska kronor. De berörda bolagen rekommenderas att 
tillämpa koden så tidigt som möjligt, dock senast inför respektive bolagsstämma år 20066.  

                                                   
1 Lundberg och Bruun, 2005 
2 SOU 2004:130 s.2 
3 Lunderg och Bruun, 2005 
4 www.omxgroup.com, 2007-02-08 
5 SOU 2004:130, s.6 
6 Ibid, s.4ff 
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1.2 Ämnesdiskussion och problemfrågor 
Vilken är då drivkraften bakom införandet av koden och hur bidrar den till förbättrad 
bolagsstyrning? Denna utveckling torde grunda sig i en form av minskad tillit och förtroende 
till stora bolag. Bolagsskandaler orsakar ett trovärdighetsproblem bland bolag, även de bolag 
som inte själva blivit uppmärksammade. Allmänheten och bolagens intressenter måste kunna 
känna tillit till bolagen. Skapar då koden en ökad tillit? Följer bolagen koden och agerar de 
därefter eller avviker de på många punkter? Bolagen bör vara konsekventa i sitt handlande 
och agera såsom de säger samt att de är nödgade att följa de lagar och regler som finns, om de 
agerar i enlighet med detta torde det främja förtroendet för deras verksamhet. En av 
bakgrunderna till den svenska koden var just att öka förtroendet till bolagen. Införandet av 
koden, som skedde under 2005, berör bolag som är noterade på svensk börs eller auktoriserad 
marknadsplats. Idag är det ett knappt hundratal bolag som tillämpar koden men ambitionen är 
att alla noterade bolag bör tillämpa koden så småningom7. Vad kommer det att innebära för 
koden när de mindre bolagen noterade vid Stockholmsbörsen börjar tillämpa den? Bolagen 
som tillämpar koden i högsta grad är en del i samhället har den betydelse på många olika sätt. 
Detta kan förklaras med att en av anledningarna till införandet av koden för bolagsstyrning är 
just att skapa en åtgärd för att främja den svenska kapitalmarknaden8. Är det så att syftet 
uppnås med koden eller är det mest politiskt prat? Hur kan då utvecklingen av fenomenet 
koden beskrivas och förklaras? Koden är en ny företeelse i Sverige vilket gör den spännande 
att undersöka då ämnet är relativt outforskat.   
 
Efter att författarna fördjupat sig i olika ekonomiska teoribildningar finns en möjlig teori, den 
institutionella teorin, som kan förklara utvecklingen av koden. Den representerar ett modernt 
synsätt inom organisationsforskning, vilken betonar regler och värden i förhållandet mellan 
individen, organisationen och samhället9. Förståelsen för utvecklingen av koden kan öka och 
förklaras genom att studera vad forskare inom den institutionella teorin kommit fram till, 
vilket gör det lättare att beskriva tillkomsten av den svenska koden.  
 
Eftersom koden är en form av självreglerande normsystem där de noterade bolagen uppmanas 
att antingen följa eller förklara koden, är det av intresse att se i vilken omfattning de följer 
den. Det torde visa hur viktigt bolagen anser det är med en svensk kod för bolagsstyrning. 
Relevanta frågor och problem har framkommit och utifrån ovanstående ämnesdiskussion har 
följande forskningsfrågor utmynnats: 
 
Hur kan utvecklingen av den svenska koden för bolagsstyrning förklaras genom ett 
institutionellt angreppssätt?  
 
I vilken utsträckning efterlevs den svenska koden för bolagsstyrning avseende ”följ eller 
förklara”? 
 
Hur bidrar den svenska koden för bolagsstyrning till förbättrad styrning av svenska bolag? 

                                                   
7 www.omxgroup.com, 2007-03-28 
8 SOU 2004:130 s.4 
9 Hatch, 2002, s.108 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva den svenska koden för bolagsstyrning samt att förklara dess 
utveckling genom ett institutionellt angreppssätt. Syftet är även att undersöka i vilken 
utsträckning som den svenska koden efterlevs i bolagen, samt hur den svenska koden bidrar 
till förbättrad styrning av svenska bolag.     

1.4 Bidrag 
Denna studie ämnar ge ett teoretiskt bidrag i form av att verifiera den institutionella teorin, 
genom att visa att den överensstämmer med utvecklingen av fenomenet svensk kod för 
bolagsstyrning, samt att förklara vilken position koden har i dag. Studien har även för avsikt 
att ge ett praktiskt bidrag genom att visa i vilken omfattning den svenska koden följs av de 
berörda bolagen. Detta torde vara av intresse för revisorer, investerare, svenska staten och 
svenskt näringsliv i stort, då dessa parter har nytta av kunskapen om hur bolagen styrs samt 
om koden kan förbättra förtroendet för bolagen i samhället. Studien kan även bidra med 
reflektioner som ett tillägg till befintlig kunskap samt att ge en inblick i hur marknaden ser ut 
för andra som är intresserade av ämnet. 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas till att endast undersöka noterade bolag på Stockholmsbörsen som tillämpar 
den svenska koden för bolagsstyrning vilket i dagsläget är knappt ett hundratal bolag. Detta 
blir ett naturligt urval då syftet med studien bland annat är att undersöka bolagens tillämpning 
av den svenska koden avseende ”följ eller förklara”. Studien kommer inte att studera de bolag 
som inte är nödgade att följa koden men som frivilligt tillämpar den, då studiens syfte 
fokuseras på i vilken grad koden efterlevs av de bolag som bör följa den. 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen består av följande delar: 
� Kapitel 1 – Inledning: Detta kapitel beskriver bakgrunden till utvecklingen av den svenska 
koden. Därefter följer en diskussion om koden som utmynnas i forskningsfrågor. I kapitlet 
presenteras även uppsatsens syfte, bidrag, avgränsning och slutligen dess disposition. 
� Kapitel 2 – Studiens genomförande: I detta kapitel ges en beskrivning av 
tillvägagångssättet i studien. Kapitlet beskriver bland annat hur data har samlats in för att 
besvara undersökningens syfte och fortsätter med materialets tillförlitlighet och trovärdighet. 
Därefter redogörs hur granskningen av insamlat material genomförts. 
� Kapitel 3 – Institutionalisering och den svenska koden: Kapitlet innehåller studiens 
teoretiska referensram och inleds med en presentation av den institutionella teorins 
utgångspunkter. Sedan följer en beskrivning av struktur och handling och slutligen beskrivs 
den svenska koden för bolagsstyrning.  
� Kapitel 4 – Sammanställning av undersökningen: Detta kapitel är en sammanställning 
av det empiriska materialet som insamlats för att besvara studiens syfte. Den består av en 
sammanställning över publicerade artiklar. En undersökning av årsredovisningar vilken ämnar 
att undersöka i vilken utsträckning koden efterlevs och hur den bidrar till förbättrad styrning. 
Slutligen för att verifiera och öka förståelsen för kodens bidrag har intervjuer genomförts med 
en revisor samt med respondenter från organisationerna Svenskt Näringsliv och Aktiespararna 
� Kapitel 5 – Tolkning av studiens resultat: Kapitlet innehåller en analys av den empiriska 
undersökningen, där det empiriska resultatet diskuteras och analyseras utifrån den teoretiska 
referensram som beskrevs under kapitel tre  
� Kapitel 6 – Sammanfattande slutsats: I detta kapitel presenteras analysens viktigaste 
resultat och slutsatser med hjälp av att uppsatsens forskningsfrågor besvaras. 
� Kapitel 7 – Förslag till fortsatt forskning: I uppsatsens sista kapitel finns förslag på 
framtida forskningsområden med motiveringar varför dessa punkter skulle vara av intresse att 
undersöka.
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2. Studiens genomförande 

2.1 Ämnesval 
Utvecklingen av den svenska koden för bolagsstyrning är en ny företeelse på marknaden och 
därför är det av intresse att studera hur den kommer till uttryck och varför. Koden berör de 
svenska börsnoterade bolagen vilka verkar i en internationell miljö, därav är det av betydelse 
att en anpassning sker till rådande internationella normer. För att åstadkomma en balanserad 
bild av vad koden har inneburit för bolagen har en förstudie gjorts genom en sammanfattning 
av publicerade artiklar kring ämnet. På detta sätt har både de positiva och de negativa 
åsikterna från näringslivet och samhället framkommit vilket har legat till grund för den 
fortsatta undersökningen. För att utveckla en vidare och djupare förståelse för den svenska 
koden har det i studien används en teoretisk referensram som grundar sig i en institutionell 
teoribildning. Med begreppet teori antas i denna studie Artsbergs definition: ”systematiska 
studier av ett område med beprövade metoder för att erhålla samlad och översiktlig 
kunskap”10. Synen på organisationsteori har förändrats kraftigt de senaste decennierna, fokus 
har övergått från strukturtänkande till processtänkande. Detta var orsaken till att studien har 
antagit en modern organisationssyn och använder sig därför av den institutionella 
teoribildningen. Inom den institutionella teorin används främst författare som har den 
teoretiska synen vilken benämns New Institutional Sociology (NIS), då detta förhållningssätt 
representerar nytänkande. Den institutionella teorin kan hjälpa till att förklara hur 
redovisningsnormer växer fram. Den säger oss att de värderingar och ideologier som finns i 
samhället vid en viss tid begränsar handlandet. Dessa samhällsgemensamma värderingar är 
betydelsefulla för att vi skall förstå varandra, dessutom nödvändiga för att göra individuella 
beslut och samhällsgemensamma beslut mer effektiva11. 
 
Resultatet av studien kan intressera flera olika parter. I egenskap av aktieägare eller blivande 
aktieägare i ett bolag har de stort intresse av att kunna kontrollera hur bolaget sköts. 
Aktieägare är näringslivets riskkapitalförsörjare och har och skall ha stor makt över bolagen, 
denna makt utövar de genom sitt inflytande via bolagsstämmorna men även genom köp och 
försäljning av aktier12. Näringslivet har nytta av resultatet då de från en oberoende källa får en 
utvärdering och en sammanställning av vilken position koden har. Detta bör sannolikt vara 
tänkvärt då det ligger i bolagens intresse att upprätthålla ett högt förtroende i samhället, 
eftersom det är grunden för ett dynamiskt och värdeskapande näringsliv 13. Även den svenska 
staten har fördelar i om de svenska bolagen har ett stort förtroende internationellt, då det 
främjar tillgången på utländskt riskkapital.  

2.2 Val av undersökningsansats 
Syftet med studien är att beskriva den svenska koden för bolagsstyrning med hjälp av ett 
institutionellt angreppssätt. Studien ämnar undersöka i vilken utsträckning som den svenska 
koden efterlevs i bolagen, samt om det finns förutsättningar för koden att bidra till förbättrad 
styrning av svenska bolag. För att kunna se hur samhället ter sig är det till hjälp om det går att 
systematisera problemet på ett teoretiskt sätt. För att göra detta finns det olika angreppssätt 
som hjälper forskaren att kategorisera samhälliga förhållanden14.   
 

                                                   
10 Artsberg, 2005, s.18  
11 Ibid, s.43f 
12 SOU 2004:130, s.10 
13 Ibid s.2 
14 Holme et al, 1997, s.51 
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Då studien avser att utröna effekterna av den svenska koden passar ett induktivt och ett 
deskriptivt angreppssätt bra. Detta angreppssätt startar i empirin där först data samlas in och 
med hjälp av denna sedan försöka tolka den så att ny kunskap byggs upp. Syftet med ett 
induktivt angreppssätt är att genom empirin dra slutsatser om verkligheten. Genom att 
beskriva verkligheten och vad det är som styr hur det ser idag kan det användas som ett 
underlag till hur en förändring skall bli möjlig och hur verkligheten skall se ut i framtiden. Det 
deskriptiva tillvägagångssättet talar om hur något är, det förklarar verkligheten och detta 
tillvägagångssätt är lämpligt då något nytt skall beskrivas, som i denna studie. Detta 
angreppssätt är vanligt i Europa och inte minst i Skandinavien och England och är nära 
sammankopplad med utvecklingen inom företagsekonomi där studier över processer är 
vanliga då det undersöks vilka aktörer som är involverade och vad de tycker och hur de 
handlar.15 Ämnet är i hög grad nytt och outforskat eftersom koden infördes under 2005 vilket 
innebär att det är begränsande undersökningar gjorda på vad koden har inneburit för bolagen 
samt i hur stor utsträckning den efterlevs. Det induktiva och deskriptiva angreppssättet 
används i denna studie för att ta fram kunskapen om koden och dess innebörd, men för att 
kunna resonera om vad koden har inneburit för förändringar för bolagen måste det även antas 
ett teoretiskt synsätt.  
 
Det teoretiska synsättet som valts till denna studie är det samhällsvetenskapliga synsättet 
vilket fokuserar på mänsklig verksamhet. Inom detta synsätt finns det flera teorier om hur 
människor fungerar och hur samhället fungerar. Det perspektiv som används här är 
strukturalism. Strukturalismperspektivet innebär kortfattat att människans medvetande är styrt 
av omedvetet verkande strukturer. Ett exempel på den institutionella teorin är Giddens 
struktureringsteori, vilken är grunden för mycket av tänkandet inom redovisningsforskning.16 
Denna teori kommer att beskrivas mer ingående under kapitel tre i arbetet. 

2.3 Urval och förstudie 
I studien har bolag undersökts som är noterade på Stockholmsbörsen vars marknadsvärde 
överstiger tre miljarder svenska kronor. Marknadsvärdet baseras på det genomsnittliga 
marknadsvärde bolaget haft under närmast föregående tolvmånadersperiod och därefter sker 
en avstämning den 31 maj varje år. Dessa bolag har undersökts eftersom det är de bolagen 
som skall, enligt Stockholmsbörsen och Aktiemarknadsbolagens Förening, tillämpa den 
svenska koden för bolagsstyrning. Utländska bolag ska tillämpa den kod som gäller i bolagets 
hemland, finns ingen bolagsstyrningskod ska de utländska bolagen tillämpa den svenska 
koden. Bolag noterade på Stockholmsbörsen som tillämpar sitt hemlands kod är ABB, 
Kaupthing Bank, Lawson Software, Millicom International Cellular, Nobel Biocare Holding, 
Nokia och TietoEnator17. Den 28 mars 2007 var det enligt Stockholmsbörsen 99 bolag som 
tillämpade den svenska koden18. Insamlingen av årsredovisningar skedde under april månad 
2007 vilket medförde att inte alla bolag hade hunnit publicera sin årsredovisning då, därför 
undersöktes de bolag som hunnit publicera respektive årsredovisning till och med den 13:e 
april. Detta ledde till att av populationens 99 bolagen så undersöktes 81 stycken 
årsredovisningar vilket är en rimlig andel för att kunna dra relevanta och riktiga slutsatser 
samt besvara studiens syfte. Tre bolag uppgav på sin hemsida att de inte tillämpar koden, 
dessa tas inte med i populationen som då minskat till 96 bolag. Bortfallet på 15 bolag (16%) 
är de bolag som inte hade publicerat sin årsredovisning till och med den 13 april 2007 varken 
i tryckt form eller på sin hemsida. En förteckning av bolag som ingått i studien återfinns i 

                                                   
15 Artsbeg, 2005, s.31ff 
16 Ibid, s.35 
17 www.omxgroup.com, 2007-03-28 
18 Ibid, 2007-03-28 
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bilaga 1 och en översikt över de totala antal avvikelser från koden återfinns i bilaga 2. Kodens 
huvudsyfte är att bidra till förbättrad styrning av bolag genom att öka informationen om hur 
bolaget styrs. Denna information skall förmedlas till alla intressenter och skall på så sätt 
hindra att bolagen missköts. Informationen som denna studie behandlar är den som finns 
tillgänglig för den enskilda individen nämligen bolagens årsredovisningar samt bolagens 
hemsida.  
 
För att uppfylla den andra delen av studiens syfte som handlar om hur den svenska koden 
bidrar till förbättrad styrning av bolagen har telefonintervjuer med genomförts med en revisor 
från KPMG, samt representanter från organisationerna Aktiespararna och Svenskt Näringsliv. 
Dessa intresseorganisationer representerar aktieägarna respektive det svenska näringslivet och 
har därmed deras perspektiv. Årsredovisningarna skickades efter genom bolagens hemsida 
och om de inte hade inkommit till den 13 april undersöktes hemsidan igen för att se om 
årsredovisningen fanns publicerade på respektive hemsida, vilket en del var. För att få fram 
ytterligare material från bolagen så undersöktes även deras hemsida efter information om den 
svenska koden för bolagsstyrning eftersom koden kräver att information om detta skall finnas 
där.   

2.4 Tillvägagångssätt av undersökningen 
För att uppfylla studiens syfte har Örebro universitetsbibliotek använts för att söka efter 
lämpliga artiklar och litteratur. Kurslitteraturen till kursen Ekonomistyrning D som ges vid 
Örebro universitet våren 2007 har varit en utgångspunkt för vidare litteratursökning, då 
bolagsstyrning är ett angränsande område till ämnet ekonomistyrning. Artiklarna som har 
använts i studien har söks reda på genom bibliotekets sökfunktioner i olika databaser, bl.a. 
affärsdata och FAR komplett. Lämplig information har även eftersökts på olika hemsidor 
tillhörande bland annat Dagens Industri, Svenskt Näringsliv och Aktiespararna. De sökord 
som använts är: ”svensk kod för bolagsstyrning”, ”den svenska koden”, ”svensk kod”, 
”bolagskoden” och ”koden”.  
 
Undersökningen av de tillämpande bolagens hemsidor gjordes i samband med beställningen 
av bolagens årsredovisningar avseende 2006. På hemsidan studerades i vilken omfattning 
bolagen har information om koden och dess tillämpning då det står i koden att det skall finnas 
särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor på bolagens hemsida19. I årsredovisningarna skall 
det bifogas enligt koden en bolagsstyrningsrapport och det är denna rapport som har 
undersökts20.  
 
Koden är inte tvingande utan följer principen ”följ eller förklara” vilket innebär att bolagen 
kan avvika från enskilda regler men måste ange förklaring till avvikelsen. 
Bolagsstyrningsrapporten skall innehålla hur bolaget tillämpar koden samt vilka eventuella 
avvikelser från enskilda regler i koden som bolaget har valt att göra.21 Det är dessa avvikelser 
som har studerats för att finna i hur stor utsträckning koden efterlevs. Den funna 
informationen har sedan förts in i ett arbetsdokument som hittas som bilaga 2 och efter att de 
81 stycken bolagsstyrningsrapporterna var undersökta började arbetet med att sammanställa 
den insamlade informationen. Efter sammanställningen togs telefonkontakt med en revisor på 
KPMG i Stockholm för att undersöka dennes syn på koden ur granskningssynpunkt. Dennes 
åsikter presenteras infogat i avsnittet 4.2.1 under stycket om information om bolagsstyrning.  
 
                                                   
19 Svernlöv 2006, s.173 
20 Ibid, s.165 
21 Ibid s.165ff 
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Även intervjuer med Svenskt Näringsliv och Aktiespararna utfördes, för att undersöka deras 
syn på den svenska koden. Anledningen till att Svenskt Näringsliv och Aktiespararna 
kontaktades är för att de representerar de intressenter som berörs i stor grad av en fungerande 
bolagsstyrning. Att kontakta ett enskilt bolag eller enskild aktieägare hade inte gett något 
bidrag till studien då syftet med studien är att få en övergripande bild över kodens betydelse. 
Det svenska näringslivet är i undersökningen representerade i hög grad då en stor del av 
materialet i studien är hämtade från bolagens årsredovisningar samt att organisationen 
Svenskt Näringsliv har medverkat i en telefonintervju. Kodgruppen förekommer i studien i 
form av att de framställt den svenska koden och utformat dess syfte. Aktiespararna vilka 
företräder aktieägarna medverkar i form av en telefonintervju för att undersöka aktieägarnas 
syn på koden. Det finns andra intressenter som kunnat ha kontaktats men då studiens syfte 
inte är att ge en fullständig kartläggning av samtliga åsikter om hur den svenska koden 
påverkar bolagsstyrning, så har det bedömts att detta inte skulle kunna ge något vidare bidrag 
till studien.               

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primärdata 
Primärdata är information som hämtats av forskaren själv för den aktuella situationen, 
exempelvis enkäter och intervjuer. Inom företagsekonomi är årsredovisningar, 
styrelseprotokoll, personaltidningar exempel på primärdata och även lagar, normer och 
förarbeten till dessa22. Undersökningen utfördes i huvudsak som en dokumentstudie med 
kompletterande telefonintervjuer för att på så sätt uppnå en triangulering.  
 
Detta tillvägagångssätt leder till att årsredovisningarna då främst avsnittet rörande 
bolagsstyrningsrapporterna, använts till att fastställa fakta om hur bolagen tillämpat koden. 
Därefter har telefonintervjuer gjorts för att få andra intressenters syn på den svenska koden. 
Fördelarna med dokumentstudier jämfört med enbart enkät eller intervju är att vid känsliga 
områden finns risk att personerna vid intervju eller enkät förmedlar fakta som har tillrättalagts 
av personen, så att den stämmer överens med den bild som de vill förmedla men som inte 
stämmer med verkligheten. Andra fördelar med dokumentstudier är att det går relativt snabbt 
och enkelt att ta fram dokument. Nackdelen med dokumentstudier är att det bara kan 
användas för att fastställa det som historiskt har hänt men det går inte att utröna vad som 
kommer att hända.23  
 
Tanken med de kompletterande telefonintervjuerna var att kunna få en förklaring till 
uppkomna frågeställningar under undersökningens gång. Innan telefonintervjuerna 
genomfördes hade ett frågeformulär sammanställts utifrån den information bolaget lämnat i 
bolagsstyrningsrapporten. Intervjun var av halvstrukturerad karaktär vilket innebär att det i 
förväg finns ett frågeformulär som används som underlag men att en bredare och öppnare 
diskussion är önskvärd. Denna typ av intervju ger möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp 
synpunkter som respondenten tar upp och det tillåter denna att tala fritt men med en viss 
styrning från intervjuaren24. I kontakt med respondenterna informerades de om att det var 
frivillig medverkan samt att syftet med intervjun framkom på ett tydligt sätt. Respondenterna 
är anonymiserade i studien för att värna om deras integritet. Detta gjordes för att respondenten 
skulle känna sig trygg i situationen och att denne skulle känna att den kunde delge 
betydelsefull information till undersökningen.    

                                                   
22 Artsberg 2005, s.47f 
23 Ibid, s.47f  
24 Saunders 2003,s. 257f 
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De tre intervjuerna varade alla i cirka 20 minuter per intervju och under tiden antecknades 
stödord på block, för att sedan direkt efter intervjun skrivas ned i sin helhet. Detta för att inte 
gå miste om viktig information under intervjun samt att intervjuaren kunde ha sin fulla 
koncentration på respondenten och ställa relevanta följdfrågor. Nackdelen att anteckna direkt 
efter intervjun är att det är svårt att få med alla detaljer, men eftersom stödord antecknades 
under intervjuns gång torde detta ha minimeras. Om intervjun istället hade gjorts med hjälp av 
en bandinspelning hade det fått tagit ställning till huruvida respondenten kände sig hämmad 
av att bli inspelad, med konsekvensen att gå miste om betydelsefull information. Då 
respondenten kunde känna sig obekväm i situationen blev slutsatsen att det bästa alternativet 
var att anteckna direkt efter intervjun.   

2.5.2 Övrig litteratur och källor som används i stu dien 
Övriga data som denna studie grundar sig på är dels litteratur om den institutionella teorin och 
den svenska koden och dels artiklar som bidrar till att ge en mer nyanserad bild av koden. I 
och med att detta område är nytt så var det av betydelse att litteraturen men framförallt att 
artiklarna var relativt nya och innehöll aktuell information. Författare som använts är Nils 
Brunsson, Kerstin Sahlin-Andersson och Barbara Czarniawska, Paul J DiMaggio, Walter W 
Powell och Eric Abrahamson. Dessa författare representerar en modern syn inom den 
institutionella teorin som benämns New Institutional Sociology (NIS), vilket utgör basen för 
denna studie. När institutionell teori benämns i studien så är det författare och forskare med 
detta förhållningssätt som är representerade. För att stärka teoribildningen användes även en 
författare med ett struktureringsteoretiskt förhållningssätt, Anthony Giddens som är en brittisk 
sociologiprofessor. En central tanke inom denna teori är att individen (aktören) har en 
förmåga att själv göra val, men trots sin handlingsfrihet måste anpassa sina handlingar till 
samhällets regler och resurser (strukturen)25. Den litteratur som använts vid beskrivningen av 
den svenska koden är det bland annat SOU- rapporten från 2004 som Kodgruppen har tagit 
fram och litteratur skriven av Carl Svernlöv som är verksam advokat samt forskar och 
undervisar vid Stockholms universitet. Information hämtades även ifrån nyhetsprogrammet 
Rapport som sänds av Sveriges Television då de tog upp en aktuell fråga inom koden, 
angående könsfördelningen inom bolagsstyrelser.         

2.6 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att bidra med tillförlitliga kunskaper. Med tillförlitliga kunskaper 
menas att mätresultatet skall bli detsamma om en annan forskare skulle utföra samma studie, 
det skall alltså inte förekomma några slumpmässiga mätfel.26 Vid intervjuer är det viktigt att 
minimera risken att respondenten blir påverkad av intervjusituationen eller intervjuaren.27 
Respondenterna har fått möjlighet att granska materialet efteråt och korrigera om det blivit 
missförstånd under intervjun. I och med detta stiger reliabiliteten enligt Saunders. 
Undersökningen av bolagsstyrningsrapporterna avseende år 2006 genomfördes genom att 
notera hur bolagen uppger att de har tillämpat koden. Då detta är en studie som beskriver hur 
bolagen gått tillväga vid tillämpningen av koden kan vissa generella slutsatser dras men 
framförallt kan resultatet användas som underlag och vägledning för vidare forskning inom 
området.  

                                                   
25 Giddens, 1984, s. 87 
26 Saunders, 2003, s.206ff 
27 Ibid s.252f 
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2.7 Validitet 
Validitet syftar att bidra med trovärdig och pålitlig kunskap. För att skapa trovärdig och 
pålitlig kunskap är det viktigt att vara medveten om den tolkning som alltid sker efter att 
informationen bearbetats och omvandlats. Det finns två faktorer som är viktiga i 
tolkningsarbetet enligt Saunders. Den första faktorn är att ha en medvetenhet om vad som 
görs och den andra är att under hela studien ha en kritisk inställning till tolkningarna som 
framställs.28 Denna vaksamhet gör att antalet felaktiga tolkningar minskar29. Undersökningen 
av bolagsstyrningsrapporterna har skett med en medvetenhet om att detta dokument har 
bolagen själva författat och således kan beskrivningen av det egna bolagets tillämpning av 
koden ha förskönats. Trovärdigheten kan också säkerställas genom triangulering som innebär 
att flera insatta personer får ta del av resultatet och ge kommentarer och att flera olika källor 
används för att på så sätt styrka sina använda teorier.30  
 
Intervjuerna utfördes med en revisor, en representant från Svenskt Näringsliv samt en 
representant från Aktiespararna för att få flera olika berörda parters syn på den svenska koden. 
Genom telefonintervjuerna har informationen bekräftats som påträffats i 
bolagsstyrningsrapporten samt bidragit med relevanta åsikter. Studien har genomförts genom 
en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod har använts vid 
telefonintervjuerna och kvantitativ metod vid undersökningen av bolagsstyrningsrapporterna 
samt undersökningen av hemsidorna. På detta sätt stärks tilliten till analysresultatet och det 
blir en mer nyanserad och helhetsinriktad uppfattning om det om studerats enligt Holme31.         

2.8 Källkritik 
Källkritik handlar om att kritiskt granska det materialet som använts i studien. Trovärdigheten 
hos de använda källorna skall bedömas, samt det insamlade materialet måste värderas ur 
saklighetssynpunkt. Med saklighet menas att de uppgifter som presenteras skall vara sanna 
och riktiga. Primärdata skall kritiskt granskas för att minimera riskerna för misstolkning. Det 
övriga materialet och litteraturen som används i studien bör granskas i syfte att bedöma 
huruvida författaren till denna är oberoende samt att få en medvetenhet om dennes eventuella 
vinkling av materialet.32 Thurén delar in källkritik i fyra principer: äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet. Med äkthet menar Thurén att källan skall vara det den utgör sig 
för att vara, att den inte är förfalskad, exempelvis om information hämtas från Internet är det 
lätt att utge sig för att vara någon annan än man är, denna typ av information skall beaktas ur 
detta perspektiv. Kriteriet tidssamband innebär att ju längre tid som går mellan händelse och 
källans berättelse desto större anledning att tvivla på källan. Källan blir mer trovärdig ju mer 
samtida den är. Oberoende källa är viktig vid bedömning huruvida källan är trovärdig eller 
inte. Källan skall vara så ”fristående” som möjligt, uppgifterna skall ha gått i så få led som 
möjligt, primärkällor är således mer trovärdig än övriga källor. Det sista kriteriet, 
tendensfrihet, står för huruvida källan ger en sann bild av verkligheten, att inte några 
personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen har förvrängt verklighetsbilden.33   
 
Författare som använts i teorin som benämns New Institutional Sociology (NIS) är 
presenterade ovan i avsnitt 2.5.2. Informationen om den svenska koden har bland annat 
hämtats ifrån SOU-rapporten 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning. Studien består av både 

                                                   
28 Saunders, 2003, s.205ff 
29 Holme et al, 1997, s.94f 
30 Saunders, 2003, s.230 
31 Holme et al, 1997, s.86 
32 Saunders, 2003, s.70ff 
33 Thurén, 2005, s.13ff 
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amerikansk, brittisk och svensk litteratur vilket har bidragit med en bred teoretisk grund inom 
området. Den svenska koden är i startfasen av sin utveckling och vad den kommer att 
innebära för bolagen och dess intressenter, därav har det i studien använts relativt ny och 
aktuell litteratur för att försäkra att få information som är så samtid som möjligt. De specifika 
branschartiklar som använts i studien är bland annat från Svenskt Näringsliv, revisorernas 
tidning Balans, Dagens Industri och Dagens Nyheter. De två forskningsartiklar som använts 
är publicerade i American Sociological Review och The Academy of Management review. I 
urvalet av källor har strävan varit att använda källor som gått i så få led som möjligt ifrån 
ursprungssändaren. I artiklarna finns det inslag av personliga åsikter, vilket också var syftet 
med dessa. I de övriga använda källorna har ambitionen varit att ge en så riktig bild av 
verkligheten som möjligt utan inslag av ekonomiska, politiska eller andra intressen.  
 
Bolagsstyrningsrapporterna är framtagna av bolagen själva och således inte oberoende eller 
opartiska, bolagen framställs på ett bra sätt men det som har undersökts är främst vilka delar 
av koden som de har valt att avvika ifrån, vilket gör att det ej fokuserats på hur bolagen 
framställer sig själva. Årsredovisningarna har kvalitetskrav och är granskade av auktoriserade 
revisor. Revisorsgranskning av bolagsstyrningsrapporten är inget krav ännu men det skall 
framgå om sådan granskning skett eller inte, vilket gör att de bolag som låtit revisorn utföra 
granskning höjer förtroendet för bolagsstyrningsrapportens innehåll34. 

2.9 Objektivitet 
Alla människor präglas av sin upplevelse av samhället och av sina värderingar och synsätt. 
Eftersom det inte går att frigöra sig från dem kommer detta att få konsekvens för det 
forskningsarbete som utförs. Därmed är det totala objektivitetsidealet omöjligt att uppnå, 
istället handlar det om att forskaren måste ha en medvetenhet om detta. Det skapas då en form 
av modifierat objektivitetsideal, vilket ställer krav på saklighet och en öppenhet i 
framställningen. Ett etiskt tänkande och en kritisk prövning av forskningen är av god hjälp i 
detta sammanhang. Forskare är skyldiga att sträva efter objektivitet, dvs. återge en saklig och 
neutral framställning av sitt resultat. Att återge ståndpunkter från olika håll i ämnen där det 
råder delade meningar är ett sätt att vara objektiv. För att bedöma objektiviteten hos olika 
källor är det av vikt att försöka bilda sig en uppfattning om eller i vilken utsträckning källan är 
vinklad.35  
 
Objektiviteten i denna uppsats inte är hundraprocentig, vilket inte heller går att uppnå enligt 
Holme, men hela studien har genomförts med ett kritiskt förhållningssätt mot litteratur och 
övrigt material. Strävan har varit att sakligt och öppet redovisa studiens tillvägagångssätt och 
medvetet stävat efter att undvika subjektiva bedömningar i tolkningen av det insamlade 
materialet så långt detta är möjligt. Det har även återgetts olika ståndpunkter hos olika källor 
där det råder delande meningar om den svenska koden för att lyfta fram olika åsikter.   

                                                   
34 Svernlöv, 2006, s.166 
35 Holme et al, 1997, s.328ff 
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3. Institutionalisering och den svenska koden 
Syftet med detta kapitel, innehållande studiens teoretiska utgångspunkt, är att försöka förklara 
tillkomsten och användningen av den svenska koden för bolagsstyrning. Kapitlet innehåller 
ett antal begrepp och relationer vilka kommer att kopplas samman till en förklaring av 
fenomenet koden, dess uppkomst och tillämpning. 

3.1 Institutionell teori 
Institutionell teori vad är det? En första reaktion kan vara att tanken faller på ”institution” 
vilket ligger nära till hands att koppla till någon form av offentlig verksamhet. Dock i detta 
fall blir den naturliga språkkopplingen för den oinsatte missvisande, ordet institution betyder 
en handling, ett införande av något som inte existerat36. Denna betydelse ligger närmare 
tillhands för att skapa en förståelse för vad som är karakteristiskt för den institutionella teorin. 
En definition av institutionalisering är ”the process by which actions are repeated and given 
similar meaning by self and others”37, vilket uttrycker att institutioner inte bara kan uppfattas 
som organisationer utan kan också vara handlingar exempelvis att rösta i ett politiskt val. 

3.1.1 Bakgrund 
Den institutionella teorin betonar regler och värden i förhållandet mellan individen, 
organisationen och samhället, där teorin belyser både inre och yttre sidorna av denna 
legitimitet. Philip Selznick (1948, 1949, 1957) var en av föregångarna till detta tankesätt, han 
menade att de formella strukturerna är mäktiga men inte tillräckligt för att utkonkurrera de 
icke-rationalistiska dimensionerna i och omkring organisationen. Detta grundade han i sina 
observationer om att organisationer inte bara anpassar sig till organisationens interna mål utan 
också till samhällets värderingar38. Han argumenterade för att organisationer (bolag) inte ska 
vara målinriktade (instrument) utan att de skall vara värdebaserade. Dessa värdebaserade 
organisationer kallar Seznick institutioner. Denna tanke underbyggdes ytterligare av Meyer 
och Rowan (1977) då de ansåg att organisationer var de synliga resultaten av 
institutionaliserade regler och handlingsmönster. Dessa regler och handlingsmönster utvecklas 
ofta av olika professionella grupper, av staten eller den offentliga debatten. Organisationen 
och dess formella strukturer bestämmer inte dessa regler, utan blir ett resultat av dessa.39 Den 
rationalistiska synen på organisationen som ett redskap för huvudmannen suddas ut och 
istället blir organisationen ett fenomen som avspeglar den sociala strukturen40. 

3.1.2 Organisationen och dess omgivning 
Den institutionella synen tenderar att se på organisationer som öppna system vilka är starkt 
påverkade av sin omgivning. Effektiviteten i organisationen kommer då att begränsas och 
påverkas av olika sociala och kulturella mekanismer. De hinder som sätts genom de 
institutionaliserade reglerna kan inte övervinnas av organisationen då de inte kan kontrollera 
stiftandet av lagar och andra formella regelsystem. Organisationer kan dock ge legitimitet åt 
dessa lagar, regler och värden i samhället, denna legitimering blir en manifestation av mäktiga 
institutionella regler vilket binder samman organisationen. Organisationen blir ett intressant 
studieobjekt i mer övergripande analyser, genom att en större samhällig utveckling förutsätts 
ta form av eller komma till uttryck i organisationer.41 Omgivningen kan ställa krav på 
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39 Abrahamsson et al, 2002, s.226 
40 Ibid s.226 
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organisationen på två sätt, för det första är de tekniska och ekonomiska kraven som gör att 
organisationen måste producera och utbyta varor och tjänster. För det andra kan omgivningen 
ställa sociala och kulturella krav, vilket innebär att organisationen måste spela en bestämd roll 
i samhället dvs. skapa och upprätthålla en viss yttre fasad. I en omgivning som domineras av 
sociala krav belönas organisationer för att de anpassar sig till samhällets värderingar, normer, 
regler och åsikter.42 Organisationer reproducerar på olika sätt sin omgivning genom olika slag 
av tvång samt genom att efterlikna andra organisationer eller genom att inrätta sig efter olika 
professionella normsystem. På detta vis blir organisationen likformig med sin omgivning. Det 
finns tecken på att den institutionaliserade omvärlden blir allt mer globaliserad. Nära kontakt 
över nationsgränser, förbättrat informationsflöde och multinationella bolag gör att nationella 
kulturer tenderar att minska.43  

3.1.3 Likformighet  
Organisationer präglas av en likformighet vilket beror på en rad olika saker. En önskan är att 
uppnå legitimitet vilket kan åstadkommas genom att följa moraliska koder, förpliktelser och 
lagenlighet, med andra ord följa uppsatta normer. Av vikt är att stärka sin identitet för att 
skapa utrymme och passa in. Det kan även vara genom tvång, denna likformighet uppstår 
främst genom lagar och tvingande regler. Det förekommer en frivillig strävan i organisationer 
att imitera de mest framgångsrika organisationerna, och de främsta innovationerna.  
Sahlin-Andersson skriver att ”western society applauds its winners” vilket är en anledning 
varför organisationer ofta imiterar varandra. I en tävlingsinriktad civilisation är de 
framgångsrika individerna, bolagen och nationerna hyllade. Vissa idéer och modeller blir 
välkända och sprids genom att de blir imiterade, samt att de även leder och formar trender och 
mode inom sitt område. Exempel på sådana är Balanced Score Card, The Boston Matrix, 
Quality Management etc., det är inte alltid ett helt koncept som imiteras utan även mindre 
delar. Tack vare kommunikations- och transportteknik kan en idé som kommer rätt i tiden 
förflyttas till många olika platser inom en kort tid, en sådan koppling mellan lokala och 
globala händelser kan benämnas det globala modet44. Eftersom vissa saker blir till trender är 
det viktigt för organisationen att framstå som modern och medveten, där blir imitationen en 
viktig del då organisationen kan framstå på ett bra sett45. Imitationen kan också bero på att 
organisationen är osäker på sin egen effektivitet och sina egna mål, på detta sätt reduceras den 
egna osäkerheten. Det kan vara så att spridning sker trots att det inte tillför någon nytta för 
organisationen, detta kan framtvingas av mäktiga organisationer som verkar utanför bolagen 
exempelvis regeringar och fackförbund46. 
  
Tre former av institutionell påverkan 
Powell och DiMaggio skiljer mellan tre former av institutionell påverkan. De menar att när 
trycket att anpassa sig härrör från statliga lager och regler, handlar det om en tvingande 
institutionell påverkan. Denna påverkan är resultatet från både formella och informella 
påtryckningar som utövas på organisationen av andra aktörer som de är beroende av. Det kan 
även vara kulturella förväntningar i samhället där organisationen verkar47. Om de har sin 
grund i kulturella förväntningar handlar det om en normativ institutionell påverkan, 
exempelvis organisationsmedlemmars yrkesutbildning. Denna normgivande påverkan 
härstammar från professionalism och det är två aspekter som är viktiga källor till detta, den 
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ena vilar på en formell utbildning som en kognitiv grund skapad av exempelvis 
universitetsutbildning och professionella utbildningsinstitut. Dessa lärosäten är viktiga center 
för utvecklingen av organisatoriska normer bland ledare och personal i organisationer. Den 
andra är utvecklingen av professionella nätverk som finns inom eller utanför organisationen.  
En önskan att likna andra organisationer benämner de mimetisk institutionell påverkan48.  
Osäkerhet är en bidragande faktor till imitation vilket är en stark kraft och uppmuntrar ofta 
denna. För att framstå som framgångsrik och uppnå legitimitet utformar sig osäkra 
organisationer efter de stabila och framgångsrika organisationerna. Organisationer har en hög 
homogenitet och trots sökande efter mångfald finns det relativt lite variation dem emellan49. 
Det institutionella inflytandet i den institutionella omgivningen kommer från reglerande 
strukturer, statliga myndigheter, lagar, yrkesgrupper, intressegrupper, affärstidningar och den 
allmänna opinionen. Omvärldsförhållanden påverkar organisationer i olika grad med en 
starkare inverkan i de organisationer som är föremål för ett stort intresse från omvärlden. För 
att överleva måste organisationer uppfattas som legitima av centrala aktörer i omvärlden, med 
denna legitimitet följer också ett stöd från omvärlden både verbalt och ekonomiskt50.    

3.1.4 Legitimitet 
Inom det institutionella perspektivet är strategi en symbolisk fråga. Ett exempel på en tydlig 
reaktion på institutionella krav på social legitimitet är upprättandet av PR avdelningar, vilka 
arbetar med frågor som: uppfylldes förväntningar på våra produkter? Verkar organisationen 
framgångsrik? Andra mer subtila tecken på institutionella effekter är kontorsinredning, 
personalens klädsel etc.51. I praktiken är det av vikt att ledningen skapar och upprätthåller en 
legitimitet både inåt och utåt. Om organisationens ledning endast betonar den inre atmosfären 
(trivsel, gemenskap etc.) så kommer det gradvis att uppstå en osäkerhet om organisationens 
mål och utveckling.52 Eftersom det är viktigt för organisationen hur den ”ser ut” samt vilka 
signaler den sänder ut till omvärlden måste hänsyn tas till de gemensamma uppfattningar som 
omvärlden har av vad som är en ”god”, ”modern” och ”riktig” organisation.53 Det finns också 
viktiga symbolfunktioner i de normer som ledningen arbetar fram och som de vill ska vara 
riktningsgivande för verksamheten. Det kan vara medlemmar som har specialiserade 
funktioner vilka tillsammans ska säkerställa en långsiktighet och en helhet i organisationens 
arbete. Ledarskapet kan vara mer av ceremoniell karaktär. I ett institutionaliserat perspektiv 
blir den centrala utmaningen för bolagets ledare att välja nyckelvärderingar för att bygga upp 
organisationen och på så sätt anpassa denna till den större sociala miljö som den är en 
integrerad del av.  
 
Makt i den institutionella teorin fokuseras även den i termer av institutionaliserade 
förväntningar och sociala normer innefattande både kulturella och sociala normer. Den högsta 
ledningen har en funktion i att ge organisationen en värdegrund, som de anställda samt 
bolagets andra intressenter kan identifiera sig med. Det är högsta ledningens avsikt att ge 
organisationen en meningsfullhet och möjlighet att bygga en stark legitimitet (även s.k. social 
legitimitet) kring dess verksamhet. Frågan om organisationens överlevnad handlar inte bara 
om vilka varor, priser, kvalitet eller leveranstider, utan om hur starkt omvärldens förtroende är 
för organisationen. Förtroende förutsätter att organisationens värdegrund speglar normerna i 
omvärlden54. 
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49 Ibid, s.151f 
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3.1.5 Den organisatoriska teatern 
Det symboliska perspektiv kan beskrivas som att institutionaliserade strukturer, händelser och 
aktiviteter blir uttrycksfulla komponenter i den organisatoriska teatern. Detta skapar en form 
av ständigt pågående skådespel som skapar mening, underhåller samt ger organisationen en 
bild av sig själva. Ett exempel på en signalering till omvärlden att allt är i sin ordning, kan 
vara väl utformade beslut, planer och sofistikerade utvärderings- och kontrollsystem i 
organisationen. Om en intressent ifrågasätter värdet av befintlig praxis svarar organisationen 
med ett skådespel som kan benämnas förändring och med detta uttalande lova bot och 
bättring. Om organisationen bryter mot en gällande norm om exempelvis jämställdhet, kan 
denna inrätta ett jämställdhetsombud och på ett framgångsrikt sätt signalera att förbättring har 
skett, trots att det bara är en formalitet och inget konkret har hänt.55 Om en konflikt uppstår 
mellan olika intressenter i samhället kan behov väckas av att instifta en myndighet, 
exempelvis miljöfrågor väcker behov att ha en miljöskyddsmyndighet. I praktiken är det så att 
dessa myndigheter fyller främst en symbolisk politisk funktion, de har ofta ingen formell 
makt över de organisationer som de skall kontrollera. De ägnar sig åt att försäkra allmänheten 
om att de bevakar deras intresse vilket ger en trygghetskänsla och förstärker allmänhetens 
förtroende. Det är endast i kris situationer dessa myndigheter ifrågasätts, exempelvis fick den 
amerikanska finansinspektionen utstå en hård kritik för att de inte förhindrade bedrägerierna i 
de stora och välkända bolagen Enron och Worldcom 56.        
 
Bolagsledare, regeringar och styrelser använder ofta beslut i sina försök att styra 
organisationsmedlemmars handlingar. Bolagsledningar presenterar visioner, affärsstrategier, 
koncept och politiska ståndpunkter, vilket visar på att det förekommer att saker sägs utan att 
det följer ett beslut. Syftet är att organisationens medlemmar skall agera i enlighet med det 
ledningen talar om. I praktiken är det dock inte alltid en koppling mellan att tala, fatta beslut, 
och agera. Människor pratar, beslutar och agerar i olika situationer och sammanhang, vissa 
beslutar och talar om för andra hur de skall agera. Det är möjligt att agera utan att ta beslut 
och prata om det först, samt att det är möjligt att tala utan att agera därefter. Därmed finns en 
risk att misstänka att det i vissa fall finns ett gap mellan vad som sägs och vad som görs.57  
Nils Brunsson kallar detta fenomen ”hypocrisy” vilket han definierar som: ett antagande eller 
ett påstående av moraliska standarder vilka inte bekräftas av ens beteende. ”Hypocrisy” är 
naturligt i en värld där värderingar och människor ibland hamnar i konflikt med varandra. I 
moderna organisationer blir till ett naturligt inslag i vardagen att hantera dessa motstridiga 
konflikter. I praktiken är det av stort intresse vad organisationen sänder ut för signaler genom 
vad de säger och beslutar om, det är inte bara hur de agerar som är intressant. Publicitet för 
bolag är ibland viktigare än produkten som de producerar. ”Hypocrisy” kan ha en negativ 
klang men det ger även möjligheter till diskussion i konfliktsituationer och vara ett sätt att 
hantera motstridigheter genom att reflektera över inkonsekvens i tal och handling. Beslut och 
handling kan vara direkt kopplade men det kan också vara frånkopplade och inte ha något 
gemensamt, det finns även ett mellanting då det kan vara delvis koppling mellan beslut och 
handling. Tal och beslut är relevanta för att peka ut en riktning eller en ståndpunkt för att lösa 
en viss fråga. Det är ofta billigare att lösa motstridiga intressen med diskussion och beslutande 
än med ett agerande. ”Hypocrisy” blir även ett sätt för organisationen att visa sina 
värderingar. Ett problem som uppstår om alla enas om att organisationen skall agera, då 
räcker det inte med att bara tala om det utan då krävs ett handlande.58 
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Då det i praktiken finns regler att följa kan vissa saker som det talas och diskuteras om inte 
genomföras i praktiken. Det är inga svårigheter att tala om lönsamhet och miljöarbete det är 
dock svårare att agera praktiskt i införandet av alla nödvändiga åtgärder. Då organisationen 
vill ge ett stabilt intryck torde normen vara att det de säger går i linje med vad de beslutar och 
att de agerar därefter.59 Normer hjälper oss att uppnå komfort och smidighet i vardagen och 
gör att vi inte ifrågasätter arbetet så ofta. Det moderna samhället skriver fler och fler 
institutionella regler vilket får konsekvensen att allteftersom de blir fler ökar även 
komplexiteten. På så sätt kan det bli svårare att förstå och ifrågasätta dem, smidigheten kan 
öka i användandet men kontrollen minskar.60 

3.1.6 Redovisningshistorik med den institutionella teorin som 
förklaringsmodell 
Olika redovisningslösningar har i praktiken inte utvecklats konsekvent vilket kan förklaras 
med hjälp av den institutionella teorin. Olika redovisningslösningar har uppstått vid olika 
tidpunkter och följer det tänkande som var aktuellt vid just den tidpunkten. Det har visat sig 
att det är betydligt svårare att förändra som exempel en värderingsprincip än att skapa en 
förändring som syftar till att öka informationsinnehållet i redovisningen den s.k. 
tilläggsinformationen. Detta i sin tur kan leda till att vissa förslag inom redovisning som 
diskuteras i teori och policy inte får något större genomslag i praxis. 61 
 
Institutionell teori fokuserar på mänskliga aktiviteter och att det existerar en form av tröghet 
beroende på att det finns en viss vana att göra något på ett visst sätt. Att fokusera på de 
tidigare strukturer som behövs för att kunna fatta snabba och konsekventa beslut, kan verka 
hämmande och ge en tröghet i utvecklingen. Varför det finns en tröghet i förändringar kan 
förklaras genom att se på redovisningssystemen, dessa har en konserverande roll då dess 
begrepp och lösningar skapar mening och sprider uppfattningar om vad som är rätt. Att skapa 
legitimitet för aktören är även den av central betydelse.62 Att ledningen skapar gemensamma 
värderingar och ståndpunkter för moral gör att organisationens medlemmar finner en 
meningsfullhet i sitt agerande. Redovisningssystem kan hjälpa att sätta normer och visa vägen 
och är en del i att bolaget uppnår legitimitet.63      
 
Genom att tillämpa den institutionella teorin för analyser av samhällsföreteelser skapas en god 
utgångspunkt för att förstå utvecklingen av dessa, i denna studie den svenska koden för 
bolagsstyrning. Den institutionella teorin ger ett ramverk, vilket kan vara till hjälp och stöd 
för att utveckla förståelsen av utvecklingen och användandet av koden. På vilket sätt kan då 
koden förstås och hur kan den påverka olika strukturer? Genom att anta ett 
struktureringssynsätt kan en begreppsapparat utformas, vilket hjälper till att förstå och 
förklara hur en struktur växer fram och hur den förändras. Struktureringssynsättet 
objektiviserar de subjektiva tolkningarna om koden och gör detta begripligt, då det skapas ett 
verktyg och en begreppsapparat som möjliggör en djupare förklaring till utvecklingen och 
tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning. 
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3.2 Struktur och handling 
Anthony Giddens struktureringsteori och hans begrepp som rör dualiteten i sociala system, i 
form av struktur och handling, kan skapa förståelse för hur en struktur växer fram. Struktur 
innefattar ramar, koder vilka både kan begränsa och vägleda handling. Dessa kommer till 
uttryck genom regler och rutiner, vilket i sin tur kan leda till upprepning och skapa ordning64. 
En struktur kan förändras exempelvis av påtryckningar från omgivningen. Med handling 
menas i detta fall när individer interagerar med andra i sociala situationer, dess intentioner 
samt det mänskliga subjektets fria vilja vilken kan vara medveten och omedveten65. 
Dualiteten i sociala system består av individer som interagerar (handlar) och vars aktiviteter 
begränsas av strukturen, men på samma gång skapas sociala strukturer av dessa aktiviteter66. 
Det mänskliga beteendet har en förmåga till självreflektion och möjlighet att göra val, men 
trots sin handlingsfrihet måste anpassa sig till strukturen, dvs. samhällets resurser och regler67.  
 
Enligt Giddens har alla sociala system tre dimensioner signifikans, dominans och legitimitet. 
Signifikans skapar meningsfullhet i de sociala interaktionerna, dominans skapar makt och 
inflytande och legitimitet innefattar och stödjer systemets moral68. Upprinnelsen till en 
samhällsutveckling och vilka konsekvenser som en förändring får kan bättre förstås och 
förklaras genom att använda dessa tre egenskaper som en referensram i denna studie. Nedan 
visas en figur vilken visar hur olika strukturer skapas och kommer att förklaras i den nedan 
följande texten.  
 
   

                               
 
Källa: Giddens (1984) The Constitution of Society, s.29 (fritt översatt) 
 
Figur 1 – Olika former av institutionalisering genom strukturer 
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Signifikans  
Detta är den kognitiva dimensionen där aktörer kommunicerar med och förstår varandra. Den 
visar vad som är viktigt i organisationen. Signifikansstrukturer är organiserade nät av koder 
vilka ger tal och skrift betydelse.69 Aktörer använder tolkande scheman i interaktionen med 
varandra för att ge mening och skapa förståelse. Dessa tolkande scheman kan innehålla regler, 
kunskap och skicklighet, vilket visar aktören vad som är meningsfullt i vad andra säger och 
gör. Av signifikansstrukturen framkallas dessa tolkande scheman samt återskapar denna 
struktur. Ett exempel på ett tolkande schema kan vara ett ekonomisystem som medlar mellan 
den signifikanta strukturen och sociala interaktioner. Den signifikanta strukturen i detta fall 
kan bestå av regler och idéer som framkallats i syfte att ge organisationens aktiviteter en 
mening. En utav de viktigaste signifikansstrukturerna är språket då detta är av stor vikt i 
kommunikationen och förståelsen mellan människor.70    
 
Dominans 
Med dominans avses ett socialt systems förmåga att genom resultat uppnå makt. Makten kan 
vara klart synlig och förstådd men den kan även vara dold. Den kan vara ett verktyg för att 
vinna någons förtroende och få någon att samarbeta, men även som ett medel att frigöra sina 
ansträngningar. Utifrån dominansstrukturer uppkommer makt, dvs. utifrån resurserna för 
beroende och relationer av självstyre. Medel för tilldelade och auktoritativa resurser gör att 
dominansstrukturer uppkommer. Med tilldelade resurser menas rätten att styra över dessa 
vilket i praktiken kan vara materiella ting såsom datorer och fabriker. Den auktoritativa 
makten möjliggör aktörens rättighet att bestämma över andra inom olika sociala system71. 
Exempel för en stat kan det vara lagar och regler och internt i ett bolag kan det bestå av ett 
ekonomistyrsystem vilket fungerar som en auktoritativ resurs för ledningen. Makten i 
organisationen inramas av spänningen mellan självständighet och beroende. Makten i sig själv 
är ingen resurs utan resurser är de medier i vilken makten kommer till uttryck. Dock kan 
denna maktutövning genom dessa resurser reproducera dominansstrukturer72. 
 
Legitimitet 
Legitimitetsstrukturer består av normativa regler och moraliska ståndpunkter i ett socialt 
system. Legitimitet innefattar moralen i sociala handlingar. De kan innehålla ideal om vad 
som är fördelaktigt samt delade värderingar av individen och organisationen. Genom 
legitimitet uppnår organisationen en bekräftelse och ett godkännande av individen vad det 
gäller systemets normer och värderingar. Det kan också innehålla vad som anses vara viktigt 
och hur agerandet skall komma till uttryck i sociala sammanhang. Dessa strukturer kan även 
påvisa vad som ej är brukligt vad som kan betraktas som ointressant och omoraliskt. De 
moraliska koderna i organisationer påverkar aktörerna i den, samt att aktörerna kan framkalla 
och synliggöra de moraliska koderna utifrån existerande regler och normer. Individens 
moraliska uppträdande säkrar en anpassning mellan det individuella och kollektiva, och 
fastställer rättigheter och skyldigheter som förväntas utifrån existerande värderingar och ideal. 
Det sker därmed en institutionalisering av rättigheter och skyldigheter i organisationen.73   
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3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Det ovanstående teoriavsnittet ger en syn på hur utveckling och förändring i samhället eller 
organisationer kan förklaras och beskrivas. Den samlade kunskap som skapas genom att 
studera vad forskare inom den institutionella teorin har framlagt kan användas till att förstå 
utvecklingen av svensk kod för bolagsstyrning. Att anta ett struktureringssynsätt främjar 
utvecklandet av en begreppsapparat och ger en djupare förståelse, dessa begrepp kan 
användas för att ge mening. Begreppsapparaten kan åtnjutas av andra användare vilka kan 
modifiera efter eget behov och använda till egen studie av liknande art. Nedan presenteras en 
sammanfattande tabell innehållande den begreppsapparat och den struktur som återfinns i 
kapitel fem under rubriken tolkning av studiens resultat, vilken används som analysmodell i 
denna studie. I den vänstra kolumnen visas det i studien använda begreppet och i den högra 
kolumnen visas vilken betydelse det begreppet har i studien samt hur det kan öka förståelsen.  
 
Begreppsapparat Avsikt med begreppet 
Bakgrund och redovisningshistorik Förståelsen ökar av vad som sker över tid och 

hur detta påverkar utvecklingen av den svenska 
koden. 

Omgivning  
 

Ökar kunskapen om hur omgivningen påverkar 
organisationer.  

Likformighet Ger insikt i att likformighet tenderar att öka 
inom och mellan organisationer. 

Den organisatoriska teatern Förståelsen ökar om att olika tolknings- 
möjligheter finns, att allt som sägs är inte som 
det verkar.  

Legitimitet Förklarar vikten av att skapa meningsfullhet 
och utveckla en stark legitimitet. 

Signifikans Visar vad som är viktigt i organisationen, hur 
förståelse skapas. 

Dominans Visar att dominans är ett verktyg, vilket kan 
användas genom att med ett gott resultat uppnå 
makt. 

Källa: Egen sammanställning 
 
Tabell 1 – Visar begreppsapparaten vilken används som analysmodell till sammanställningen 
av resultatet i kapitel fem. 

3.4 Svensk kod för bolagsstyrning 
Sverige har som många andra europeiska länder tagit fram en nationell bolagsstyrningskod 
som benämns ”svensk kod för bolagsstyrning” och presenterades av den s.k. Kodgruppen i 
form av betänkandet SOU 2004:130. Koden innehåller ett omfattande regelverk som i första 
hand är avsett för aktiemarknadsbolag.74 Då koden är omfattande har ambitionen varit att 
begränsa innehållet i avsnittet så mycket som möjligt men för den skull inte avstå från viktig 
information.   

                                                   
74 Skog, 2005, s.9 
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3.4.1 Bakgrund till den svenska koden 
En ökad internationalisering på aktiemarknaden och ägandet i bolag samt flera 
uppmärksammade bolagsskandaler har lett till en diskussion om bristande bolagsstyrning. 
Bolagsskandaler är i sig inte ett nytt fenomen men i dagsläget berör det allmänheten mer då 
fler äger aktier. Corporate governance är ett begrepp som översätts till svenska med 
”ägarstyrning” eller ”bolagsstyrning” som har fått ökad aktualitet under senare år i den 
bolagsrättsliga debatten. Begreppet bolagsstyrning betyder hur bolag skall ägas och styras för 
att på så sätt tillgodose aktieägarnas krav på avkastning, vilken är en grundpelare till ett 
fungerande näringsliv och för marknadens förtroende för bolagen.75 Då flera bolagsskandaler 
har uppmärksammats den senaste tiden har marknaden ifrågasatt bolagsstyrningen alltmer och 
en bristande tillit till bolagen har kunnat urskönjas. Det har visat sig en bristande 
överensstämmelse mellan vad bolagen säger att de gjort och vad de faktiskt har gjort, detta 
tillitsgap skapar osäkerhet på marknaden och trovärdigheten sjunker för bolagen76. Moralen 
ifrågasätts i bolagen och med denna bakgrund är det lätt att förstå att en strävan vid 
framtagandet av den svenska koden var att bidra till förbättrad styrning för att på så sätt höja 
förtroendet för bolagen.  
 
Startskottet för utvecklingen av olika former av koder och riktlinjer för bolagsstyrning i 
Europa var den s.k Cadbury-rapporten i Storbritannien 1992. Rapporten hade framtagits efter 
en debatt om att de brittiska börsbolagen hade en mycket spridd ägarstruktur och ett antal 
bolagsskandaler. Rapporten handlade om styrelsens sammansättning, arbetsformer och ansvar 
och skulle ses som ett komplement till den knapphändiga brittiska aktiebolagslag. I Sverige 
fanns tidigare ingen samlad nationell kod för bolagsstyrning utan det var reglerna i den 
svenska aktiebolagslagen som följdes. Aktiebolagslagen är förhållandeviss modern och 
detaljrik, sett ur ett internationellt perspektiv, så den har nu kompletteras med bolagskoden för 
att tydliggöra reglerna kring bolagsstyrning. Bakom initiativet till att utveckla dem svenska 
koden var Förtroendekommissionens ordförande Erik Åsbrink och från näringslivets sida 
FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), Fondbolagens Förening, 
Näringslivets börskommitté, Stockholmsbörsen, Stockholms Handelskammare, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Fondhandlarföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund samt Sveriges Försäkringsförbund.77     
 
Syftet och principiella utgångspunkter till koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska 
bolag. Detta för att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft samt för att främja 
förtroendet på den svenska kapitalmarknaden för att få ett fungerande näringsliv. Ytterligare 
syfte är att främja tillgången på utländskt riskkapital genom att öka kunskapen och förtroendet 
hos utländska investerare.78 Stockholmsbörsen enades under våren 2005 om att införa koden 
och berörda bolag är de bolag som har ett marknadsvärde överstigande tre miljarder svenska 
kronor. Marknadsvärdet baseras på det genomsnittliga marknadsvärde bolaget haft under 
närmast föregående tolvmånadersperiod. I dagsläget är det knappa 100 bolag som tillämpar 
koden. På sikt kommer koden att gälla för samtliga noterade bolag, men de mindre bolagen 
ges tid att anpassa sig.79 

                                                   
75 Svernlöv, 2006, s. 21 
76 Stevrin, 1998, s.117 
77 Skog, 2005, s.12ff 
78 SOU 2004:130 s. 4 
79 www.omxgroup.com 2007-02-08 
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3.4.2 Följ eller förklara 
Koden bygger på principen ”följ eller förklara” (comply or explain) som också tillämpas i 
flertalet utländska koder. Principen innebär att ett bolag som tillämpar koden kan avvika från 
enskilda regler men då skall ange förklaring till avvikelsen. Det innebär att det inte är något 
brott att avvika mot koden på en eller flera enskilda regler utan det avgörande är vilka motiv 
som finns för avvikelsen.80  

3.4.3 Svensk bolagsstyrning i internationell belysn ing 
Med avseende på internationell harmonisering har ambitionen varit vid framtagandet av 
koden att avvika så lite som möjligt från internationell standard men Kodgruppen har avvikit 
när de ansett det varit befogat som t.ex. att svensk kod måste utgå ifrån svensk lagstiftning81. 
De punkter där den svenska koden avviker från utländska motsvarigheter är delvis på grund 
av annorlunda ägarstruktur. I Sverige har vi en hög institutionellt ägande, relativt litet 
hushållsägande och samtidigt ett ägande som kännetecknas av att huvuddelen av börsbolagen 
domineras av en eller flera större ägare. Ytterligare exempel på där den svenska koden skiljer 
sig mot motsvarigheter i utlandet är: aktiebolagslagens organisationsmönster, styrelsens 
sammansättning och VD:s funktion.82 

3.4.4 Kodens regler för bolagsstyrning 
Under detta avsnitt kommer en översiktlig genomgång av kodens regler med vikt på de 
huvudsakliga förändringar som koden inneburit i förhållande till aktiebolagslagen samt en 
sammanfattning av reglerna i tabellform.   

1. Bolagsstämma 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på denna som aktieägarnas 
inflytande utövas. Koden har till uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett aktivt 
utövande av ägarinflytandet genom att skapa mer innehållsrika och informativa 
bolagsstämmor.83 Betydelsen av koden för bolagsstämman är att bolagets valberedning 
tilldelas ytterligare uppgifter inför stämman. De skall lämna förslag till styrelseordförande, 
förslag till övriga styrelseledamöter samt lämna förslag till revisor och dessa förslag skall 
presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. Kraven skärps vad 
det gäller förhandsinformation inför bolagsstämman likaså informationen under själva 
stämman ökar. Koden reglerar att stämman skall välja styrelseordförande, stämman skall 
också godkänna principerna för ersättningar och incitamentsprogram för bolagsledningen och 
VD. Kraven på närvaro av beslutför styrelse och styrelsekandidater ökar samt skall minst en 
av bolagets revisorer närvara vid ordinarie stämma.84 Aktiebolagslagen 7:32-33 kräver inte 
uttryckligen att styrelsen skall närvara på stämman utan att de har rätt till att delta85. 
Ovanstående förändringar kan enligt Skog innebära att tiden och kostnaden för 
bolagsstämmor kommer att öka och att den tid som stämman har haft att ägna sig åt 
diskussion och frågor om verksamheten kommer att minska.86 Nedan följer en uppställning av 
regelverket för koden avseende reglerna om bolagsstämman. För att kunna ta till sig studiens 
resultat vad det gäller information om de funna avvikelserna i bilaga 2 så bidrar denna 
sammanställning till att kunna se helheten.  

                                                   
80 SOU 2004:130 s.6 
81 Svernlöv, 2006, s.41 
82 Skog, 2005, s.46 
83 SOU 2004:130 s.11 
84 Skog, 2005, s.47f 
85 Svernlöv, 2006, s.52 
86 Skog, 2005, s.48 
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1. Bolagsstämman 
1.1 Kallelse mm 

1.1.1 Tidpunkt och ort för stämman Kommuniceras senast i samband med tredje 
kvartalsrapporten. 

1.1.2 Ärenden på stämman På hemsida, i god tid innan kallelse informera om 
aktieägarnas rätt att få ett ärende behandlat och vid vilken 
tidpunkt.  

1.1.3 Anmälan olika sätt Möjlighet att anmäla sig på flera sätt, t ex via e-post och 
bolagets hemsida.  

1.2 Deltagande på distans 
1.2.1 Delta eller följa stämman på distans 

 
Distansuppkoppling. 

1.3 Styrelse, ledning och revisorns 
närvaro 
1.3.1 Styrelsens, ledningen och revisor 
närvarande 

 
 
Vid bolagsstämma ska en beslutsför styrelse närvara. Vid 
årsstämma ska ordförande, VD och vid behov personer ur 
bolagsledningen samt minst en av bolagets revisorer och om 
möjligt hela styrelsen närvara. 

1.3.2 Redovisning av styrelseutskottets 
förslag 

Av utskottets ordförande eller medlem skall närvara och 
motivera förslaget. 

1.4 Genomförande 
1.4.1 Förslag till stämmoordförande 

 
Presenteras i kallelse och på stämman av valberedningen. 

1.4.2 Justeringsmän Aktieägare som ej är styrelseledamot eller anställd. 

1.4.3 Språk på stämman På svenska och eventuell tolkningsmöjligheter. 

1.4.4 Frågor på stämman Möjlighet till att framföra frågor, kommentarer och nya 
förslag. 

1.4.5 Protokoll Återfinns på hemsida. 

Källa: Egen sammanställning med utgångspunkt från SOU 2004:130 samt Cloettas och 
Billeruds årsredovisningar avseende 2006.  
 
Tabell 2 Svensk kod för bolagsstyrning avseende regler om bolagsstämman 

2. Tillsättning av styrelse och revisor 

Under denna punkt har koden inte inneburit några radikala förändringar utan det är i stor 
utsträckning en kodifiering av tillämpad praxis. De nyheter som koden innebär är bl.a. att 
valberedningen utses på bolagsstämman och det är valberedningen som ger förslag till 
styrelse- och revisorsval samt förslag på deras arvode. Det får högst vara nio 
styrelseledamöter och det krävs särskild motivering för omval efter åtta år i styrelsen samt 
motivering till omval på ledamot som är över 70 år.87 Styrelsens ordförande väljs direkt av 
bolagsstämman enligt koden men i ABL 8:17 1st förutsätts det att styrelseordförande väljs 
med absolut majoritet av styrelsen såvida inte annat står i bolagsordningen. Genom att koden 
föreskriver att valberedningen skall ta fram förslag till ordförande för val på stämman befästs 
den praxis som tillämpas.88 Styrelsen och VD skall lämna en försäkran beträffande innehållet 
i årsredovisningen. Det finns även ett avsnitt som rör internkontroll och internrevision där 
styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och skall i bolagsstyrningsrapporten 
beskrivas hur den interna kontrollen är organiserad. De bolag som inte har en särskild 
internrevision skall årligen utvärdera behovet av sådan och motivera i 
bolagsstyrningsrapporten vad som framkommit. Detta kan ses som ett steg mot en 

                                                   
87 Skog, 2005, s.67ff 
88 Svernlöv, 2006, s.72 
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obligatorisk internrevisionsavdelning i bolagen.89 I den följande tabellen visas en 
sammanställning över reglerna i koden avseende tillsättning av styrelse och revisor.  
   
2. Tillsättning av styrelse och revisorer 
2.1 Valberedning 
2.1.1 Valberedning 

 
 
Skall väljas av stämman eller så skall kriterierna för 
valberedningens sammansättning beslutas på årsstämman. 

2.1.2 Sammansättning Minst tre personer, majoriteten skall ej vara styrelseledamöter, 
ej styrelseordförande som ordförande.  

2.1.3 Tid för namn Offentliggörs senast sex månader innan årsstämma.  

2.2 Tillsättning av styrelse 
2.2.1 Ordförande och ledamöter 

 
Valberedning lämnar förslag till ordförande och ledamöter 
samt arvode. 

2.2.2 Kravprofil Valberedningen bedömer styrelsen utifrån framtida inriktning, 
gör kravprofil av nya ledamöter samt söker kandidater till 
styrelseposter. 

2.2.3 Presentation Detaljerad presentation i kallelse samt på hemsidan. 
Redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits ska 
lämnas på hemsidan. 

2.2.4 Motiv Motiv till omval, särskild motivering om ingen förnyelse 
föreslås samt presentera hur arbete bedrivits. 

2.2.5 Närvaro Föreslagna skall närvara. 

2.2.6 Arvode Fördelning ordförande och övriga bestäms på stämma. 

2.2.7 Incitamentsprogram Styrelsen omfattas ej av aktierelaterade incitamentsprogram 
riktade till anställda och VD. 

2.3 Tillsättning av revisorer 
2.3.1 Förslag revisor 

 
Valberedning (se 2.1) ger förslag. 

2.3.2 Val och ersättning Valberedning lämnar förslag till val och arvode. Presenteras i 
kallelse och hemsida. 

2.3.3 Information om revisor Kompetens och oberoende samt arvode och hur 
valberedningen förberetts (på hemsidan). 

2.3.4 Motivering Presentation och motivering på stämman. 

2.3.5 Närvaro av föreslagen revisor Skall närvara på stämman. 

Källa: Egen sammanställning med utgångspunkt från SOU 2004:130 samt Cloettas och 
Billeruds årsredovisningar avseende 2006.  
 
Tabell 3 – Svensk kod för bolagsstyrning avseende regler om tillsättning av styrelse och 
revisor. 

3. Styrelsen 

Styrelsens uppgifter är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter så att ägarnas 
intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses90. Majoriteten av de 
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Exempel då en styrelseledamot inte anses vara oberoende är om ledamoten 
varit VD i bolaget eller närstående bolag under de senaste fem åren. Ledamoten är inte heller 
oberoende om den varit anställd under de senaste tre åren i bolaget.91 Styrelsens oberoende är 
en av kodens mest väsentliga skillnader från den vedertagna praxisen92. Bestämmelserna i 

                                                   
89 Skog, 2005, s.70 
90 SOU 2004:130 s.14 
91 Ibid s.15 
92 Näringsliv, 2005 
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aktiebolagslagen om styrelsens ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter är av allmän karaktär medan koden formulerar punkter om vad styrelsen skall 
ägna särskild omsorg åt93. Exempel på kodens punkter är att styrelsen skall fastställa de 
övergripande målen, utvärdera bolagets operativa ledning, tillsätta verkställande direktör, se 
till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de 
skall se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande.94 Koden 
poängterar att styrelsen skall se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk 
och strukturerad process, detta är en förändring från aktiebolagslagen som saknar 
bestämmelser om utvärdering av styrelsens arbete. Regeln anger inte exakt hur utvärdering 
skall genomföras men den bör enligt Svernlöv innehålla en bedömning av styrelsens 
sammansättning och organisation samt hur den fungerar som grupp. Även en utvärdering av 
varje enskild ledamots kompetens och effektivitet samt en bedömning av hur väl styrelsen har 
uppfyllt uppställda mål för sitt eget arbete. Koden beskriver hur styrelsens skall vara 
sammansatt vilket aktiebolagslagen saknar.95 Noteras bör att det uttryckligen står i koden att 
jämn könsfördelning i styrelsen skall eftersträvas96. Remissinstanser har påpekat att begreppet 
eftersträvas är relativt vagt och det är svårt att avgöra när ett bolag gör avvikelser ifrån regeln. 
Koden reglerar också att styrelsen ansvarar för den interna kontrollen i bolaget och syftar till 
att anpassa styrelsearbetet i svenska börsbolag mot en internationell standard. Koden följer i 
princip aktiebolagslagen 8:4 samt 8:5 som inte ger några detaljerade regler för intern kontroll, 
vilket inte heller koden gör. Reglerna har dock hållits kortfattade med hänsyn till att det är ett 
område där praxis behöver få tid att utvecklas men Kodgruppen har för avsikt att återkomma 
med förtydliganden.97 Nedan visas en sammanställning över reglerna i koden avseende 
styrelsen.   
 
3. Styrelsen  
3.1 Uppgifter  
3.1.1 Särskild omsorg  

 
 
Styrelsens ansvar för mål, chefstillsättning, uppföljning, 
information, kontroll av efterlevnad av lagar och att etiska 
riktlinjer fastställs. 

3.1.2 Utvärdering Årlig utvärdering. 

3.2 Storlek och sammansättning 
3.2.1 Sammansättning 

 
Ändamålsenlig sammansättning samt eftersträva jämn 
könsfördelning. 

3.2.2 Storlek Ändamålsenlig storlek, inga suppleanter. 

3.2.3 Högst en anställd Bara en ledamot från bolagsledningen. 

3.2.4 Oberoende  Majoritet oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledning. 

3.2.5 Minst två oberoende I förhållande till bolagets större aktieägare. 

3.2.6 Mandatperiod Ett år i taget. 

3.3 Styrelseledamöter 
3.3.1 Antal uppdrag 

 
Ej ha fler uppdrag än att styrelseuppdraget kan ägnas 
erforderlig tid och omsorg. 

3.3.2 Självständig bedömning Av de ärenden styrelsen har att behandla. 

3.3.3 Kunskap Skyldig att skaffa kunskap som erfordras för uppdraget. 

3.3.4 Nya utbildas Genomgå erforderlig introduktionsutbildning. 

                                                   
93 Svernlöv, 2006, s.88 
94 SOU 2004:130 s.15 
95 Svernlöv, 2006, s.91f 
96 SOU 2004:130 s.15 
97 Svernlöv, 2006, s.95ff 



 31 

Fortsättning av sammanställningen av 
regler om styrelsen 
3.4 Styrelseordförande 
3.4.1 Väljs av stämman 

  
 
 
Ordförande ska väljas av stämman. 

3.4.2 Avgående VD Om VD väljs som styrelseordförande krävs särskild 
motivering. 

3.4.3 Arbetsfördelning Styrelse, styrelseordförande och VD har klar arbetsfördelning. 

3.4.4 Organisation Leda styrelsearbetet genom planera, kontrollera och utvärdera. 

3.5 Arbetsformer 
3.5.1 Instruktioner 

 
Tydlig arbetsordning, VD-instruktion och rapportering. 
Instruktioner ska prövas årligen. 

3.5.2 Utskott Inrättande av utskott för att bereda ärenden inom mer 
avgränsade områden. 

3.5.3 Utvärdering VD Minst en gång per år. 

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

3.5.5 Sekreterare Ej styrelseledamot. 

3.5.6 Protokoll Ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats och skickas 
till ledamöterna. 

3.6 Finansiell rapportering 
3.6.1 Rapporter 

 
Formella delar, vilka principer och granskning. 

3.6.2 Försäkran Försäkran av styrelsen och VD att årsredovisning gjorts på ett 
riktigt sätt. 

3.6.3 Granskning Översiktlig granskning av halvårs- eller 
niomånadersrapporten av revisor. 

3.7 Intern kontroll  
3.7.1 Intern kontroll 

 
Goda och bra system. 

3.7.2 Rapport Styrelsen skall avge rapport och granskas av revisor. 

3.7.3 Internrevision Om ej egen funktion, behov utvärderas årligen. 

3.8 Arbete med redovisning och 
revisionsfrågor 
3.8.1 Kvalitet i rapportering 

 
 
Dokumentation på hur kvaliteten säkerställs i rapportering. 

3.8.2 Revisionsutskott Inrättas inom styrelsen, minst tre ledamöter, majoriteten 
oberoende. 

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

3.8.4 Styrelsens möte med revisor Minst en gång per år utan närvaro av bolagsledning. 

Källa: Egen sammanställning med utgångspunkt från SOU 2004:130 samt Cloettas och 
Billeruds årsredovisningar avseende 2006.  
 
Tabell 4 – Svensk kod för bolagsstyrning avseende regler om styrelsen.  

4. Bolagsledning 

Med bolagsledning avses VD samt övriga befattningshavare i bolagets högsta ledning som är 
direkt underställda VD. VD:s uppgifter är bl.a. enligt koden att rapportera till styrelsen om 
bolagets utveckling samt förse styrelsen med information som underlag för dess arbete. I 
aktiebolagslagen står det att VD skall handha den löpande förvaltningen. Koden reglerar även 
ersättningen till bolagsledningen där det står att styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott 
som har till uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för 
bolagsledningen. Ordförande i utskottet kan vara styrelsens ordförande men resterande 
ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
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Aktiebolagslagen saknar detaljerade bestämmelser om hur lön och förmåner skall beredas 
eller bestämmas men koden anger att styrelsen skall på bolagsstämman presentera ett förslag 
till principer för ersättning till bolagsledning som bolagsstämman skall besluta om. 
Principerna skall omfatta bl.a. förhållandet mellan fast och rörlig ersättning, huvudsakliga 
villkor för bonus- och incitamentsprogram, villkor för pension och villkor för uppsägning och 
avgångsvederlag.98 Bolagsstämman skall också besluta om samtliga aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen. Beslutet skall omfatta det högsta 
antal instrument som skall kunna utfärdas samt villkoren för utdelning.99 Tabellen visar en 
sammanställning över reglerna i koden avseende bolagsledningen. 
 
4. Bolagsledning 
4.1 VD uppgifter 
4.1.1 Informationsunderlag 

 
Sakliga, utförliga och relevanta informationsunderlag till 
styrelsen. 

4.1.2 Väsentliga uppdrag utanför bolag Ska godkännas i styrelsen. 

4.2 Ersättning till bolagsledningen 
4.2.1 Ersättningsutskott 

 
Ersättningsutskott ska inrättas och alla utom ordförande skall 
vara oberoende. 

4.2.2 Principer för ersättning Ersättning för ledning ska godkännas på bolagsstämma. 

4.2.3 Aktierelaterade ersättningar Skall beslutas på stämma. 

Källa: Egen sammanställning med utgångspunkt från SOU 2004:130 samt Cloettas och 
Billeruds årsredovisningar avseende 2006.  
 
Tabell 5 – Svensk kod för bolagsstyrning avseende regler om bolagsledning    

5. Information om bolagsstyrning 

Till bolagets årsredovisning skall fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor och 
syftet med denna är att skapa ökad överskådlighet. Bolagsstyrningsrapporten skall översiktligt 
beskriva hur bolaget tillämpat koden samt ange vilka regler som bolaget har avvikit ifrån med 
ett tydligt skäl till avvikelsen. Rapporten skall, om det inte står i årsredovisningen, innehålla 
information om hur beredningen till styrelsen är tillsatt, information om styrelseledamöterna, 
information om revisorerna, styrelsens arbete, VD:s arbete, ersättning till bolagsledningen och 
aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Denna bolagsstyrningsrapport saknar 
motsvarighet i aktiebolagsslagen och även i annan lagreglering. Till bolagets årsredovisning 
skall även styrelsens rapport om den interna kontrollen bifogas och denna rapport skall 
översiktligt granskas av revisor medan något sådant krav inte ställs på 
bolagsstyrningsrapporten. Det är alltså två extra rapporter som kan ingå i den tryckta 
årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte en del av de formella 
årsredovisningshandlingarna.100 Varken aktiebolagslagen eller annan lagstiftning kräver att 
bolagen skall ha viss information på sin hemsida men det gör koden. Enligt den skall bolaget 
ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor, där aktuella frågor om de förhållanden 
som ingår i bolagsstyrningsrapporten skall återfinnas tillsammans med övrig information som 
krävs enligt koden. Även om inte lagstiftningen har något informationskrav på hemsida har 
Stockholmsbörsens noteringsavtal krav att noterade bolag skall ha offentlig information på sin 
hemsida.101 På näst följande sida visas en sammanställning över reglerna i koden avseende 
informationen angående bolagsstyrning.   
 

                                                   
98 Svernlöv, 2006, s.159 
99 SOU 2004:130 s.20 
100 Svernlöv, 2006, s.165ff  
101 Ibid, s.173 
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5. Information om bolagsstyrning 
5.1 Bolagsstyrningsrapport 
5.1.1 Rapport i ÅR 

 
 
Speciell rapport om bolagsstyrning, informera om den är 
revisorsgranskad eller inte. 

5.1.2 Avvikelser Tillämpande av koden. 

5.1.3 Kvalitet i rapport Säkerställer 3.8.1. 

5.1.4 Övriga uppgifter i 
bolagsstyrningsrapporten 

Om det inte framgår i ÅR ska det finnas information i 
bolagsstyrningsrapporten om det som krävs enligt koden. 

5.2 Rapport intern kontroll 
5.2.1 Rapport 

 
I ÅR ska fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen. 

5.3 Information på hemsidan 
5.3.1 Hemsida 

 
Särskild avdelning på hemsidan om allt som krävs enligt 
koden. 

Källa: Egen sammanställning med utgångspunkt från SOU 2004:130 samt Cloettas och 
Billeruds årsredovisningar avseende 2006.  
 
Tabell 6 – Svensk kod för bolagsstyrning avseende regler om informationen angående 
bolagsstyrning.        
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4. Sammanställning av undersökningen 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av det empiriska materialet som har insamlats för 
att besvara studiens syfte. Kapitlet består av en sammanställning över publicerade artiklar 
vilka avser att ge en mer nyanserad bild av koden, samt tillföra åsikter från olika intressenter i 
samhället som berörs av koden. Undersökningen av årsredovisningar avser att påvisa i vilken 
utsträckning koden efterlevs och hur den bidrar till förbättrad styrning. Slutligen för att kunna 
verifiera och öka förståelsen för koden, har intervjuer gjorts med organisationerna Svenskt 
Näringsliv och Aktiespararna samt en revisor.  

4.1 Sammanställning av publicerade artiklar om den svenska koden 
Denna sammanställning är en egen konstruktion av utvalda artiklar som innehåller relevant 
information med betydelsen att påvisa hur koden bidrar till förbättrad styrning. Åsikterna om 
den svenska koden har gått isär från det att den publicerades i slutet av 2004 till dags datum.  

4.1.1 Åsikter om den svenska koden innan införandet   
Efter att Kodgruppen lämnat ett förslag 2004 till bolagskod har den remissbehandlats och 
omarbetats. Den fastställda koden är mer flexibel med färre pekpinnar än det stramare 
förslaget men fortfarande skarp där den skall vara det enligt Åsbrink.102 Vem får då makten 
och förvalta koden? Denna fråga har enligt Carlsson orsakat näringslivets bryderier.103 
Förtroendekommissionen ansåg att de var nödvändigt att utse ett organ för att långsiktigt 
”äga” och förvalta koden, därför har Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning sedan februari 
2005det ansvaret. Kollegiet ingår i Föreningen för god sed på värdepappersområdet, där 
samtliga organ för näringslivets självreglering har samlats. Kollegiet har ingen övervakande 
eller dömande roll hur enskilda bolag tillämpar koden, den uppgiften ligger på 
Stockholmsbörsen.104  
 
Kritik som riktades mot koden innan införandet var bl.a. att för att få en hållbar kod för 
bolagsstyrning måste det också inkluderas ett samhällsansvar. Styrelsen och ledningen måste 
ha ett öppet och hållbart förhållningssätt till frågor som rör socialt ansvar, miljöfrågor och 
andra omvärldsfrågor och dessa bör redovisas så att intressenterna till bolagen själva kan ta 
ställning till bolaget som helhet.105 Ytterligare kritiska åsikter till koden som framfördes var 
att de nya reglerna gör det alltför kostsamt att vara på börsen och det kan leda till att bolag 
kommer att fly från den samt att bolagsstämmorna i framtiden kommer att bli ännu längre106. 
Affärsvärlden gjorde en undersökning som publicerades 20050413 där det visar att många 
bolag kommer att få svårt att leva upp till bolagskoden, som alltså under denna tidpunkt inte 
var antaget av Stockholmsbörsen. Den då nyinstiftade koden hade haft marginell påverkan på 
ledamöternas etikarbete. Över 45 procent av de tillfrågade styrelserna uppgav att de i 
begränsad omfattning eller inte alls fattar beslut om hur bolaget ska styras, vilket är en av 
grunderna för att styrelsen ska kunna ta sitt ägaransvar. Styrelsen skall enligt koden 
utvärderas men nära hälften av ledamöterna uppgav att styrelserna brister i frågan, ett av 
skälen till detta kan vara att svenska ledamöter inte är vana att bli betygssatta och få sin 
kompetens ifrågasatt.107  
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Andra kritiker var mer positiva till koden och ansåg att det kan bidra till bättre ”ordning och 
reda” samt ökad öppenhet i bolagen men uppmanade att minska detaljnivån. I Svenskt 
Näringslivs remissvar understryker de deras positiva inställning och poängterar att det är en 
förutsättning att koden baserar sig på ”följ eller förklara” för att ge bolagen den flexibilitet de 
behöver. Däremot anser de att gränsen för styrelseledamöters mandattid på 8 år respektive 
åldergränsen om 70 år bör tas bort.108 Experterna av riskrapportering räknade med underkänt 
för bolagen i deras tillämpning av koden då förväntningarna på ny och bättre information var 
låga, i alla fall de första åren. Det tar också tid för investerare och analytiker att lära sig hur de 
skall tolka och värdera problem i den interna kontrollen. Däremot är de positiva i ett längre 
perspektiv, eftersom ökad riskrapportering är av stort värde för investerare och analytiker.109  
 
Förra Skandia Livs VD Urban Bäckström och styrelseordförande i H&M Stefan Persson 
varnade för att koden skulle bli för klåfingrig och att det skulle hämma entreprenörerna i en 
artikel i Dagens Nyheter den 29 september 2004. Deras synpunkter på förslaget om svensk 
kod är att det inte går att via regler och lagar tvinga fram god etik och moral. De är positiva 
till grundtanken med koden att åstadkomma en bred förankrad syn kring 
bolagsstyrningsfrågor men att det finns risker med nya detaljerade regelverk. De menar att 
koden bör ge ett ramverk för vissa formella procedurer utan att lägga en hämsko för det 
egentliga arbetet med att leda bolagen till affärsmässiga framgångar. Exempel på punkter som 
de upplever som alltför nitiska är att det finns många saker en styrelse ”skall” göra, vilket kan 
leda till att det blir på bekostnad på det största målet som en styrelse har, nämligen att stärka 
bolaget. De är kritiska till att stämman skall välja ordförande till styrelsen och inte som idag 
att de flesta bolagen låter styrelsen själv välja ordförande. Vad händer om styrelsen tappar 
förtroendet för ordförande måste de då kalla till en extra bolagsstämma som tar upp bara 
denna fråga? De är också kritiska till att det måste motiveras varför en styrelsemedlem är med 
i styrelsen längre än åtta år och de är likaså kritiska till 70-års regeln. 110     

4.1.2 Kritik till den svenska koden 
”Byråkratin tar på tok för mycket tid”, styrelserna får ägna sig för lite tid åt affärer och 
framtiden och för mycket åt byråkrati och den administrativa belastningen hämmar 
kreativiteten enligt vissa och andra kallade koden för ”ett eländigt trams”111. Många kritiska 
röster hördes efter införandet av den svenska koden. Ordförande i Tele 2 och styrelseproffset 
Sven Hagström sågar koden, det är för lättsinnig inställning att tro att bara för att det står 
nedskrivet på papper skulle det stävja dåligt uppträdande. Han menar att detta är en form av 
kollektiv bestraffning bara för att enstaka inte uppträder korrekt. Vidare anser Hagstöm att 
inte en enda av de svenska bolagsskandalerna de senaste åren hade kunnat undvikas med 
koden. Han är också kritisk till att ansvar flyttas från styrelsen till stämman. Syftet med att 
tillsätta en styrelse är att utkräva ansvar och om de inte uppfyller detta kan den avsättas men 
en bolagsstämma går inte att avsätta, därför anser inte Hagström att det går att stämman har 
utökat ansvar.112 Andra kritiska röster framförde att det finns mycket som talar för att 
införandet av koden kommer att leda till att allt färre bolag blir noterade bolag utan fortsätter 
vara privata bolag på grund av den ökade regelbörda, vilket skulle kosta för mycket att införa. 
Vissa ifrågasatte även huruvida marginalnyttan av de nya regleringarna verkligen överstiger 
kostnaden för detta.113 Ytterligare kritik till koden är att de nya reglerna snarare minskar än 
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ökar öppenheten som en av grundtankarna med koden. Risken är att årsredovisningarna blir 
för stora och omfångsrika att viktig information inte kommer fram utan slukas upp av all 
annan information.114  

4.1.3 Framtiden för den svenska koden 
Kollegiet kommer att inleda ett samarbete med finska Värdepappersmarknadsföreningen för 
att försöka utarbeta en gemensam kod. Efter Finland kommer de att bjuda in norskt och 
danskt näringsliv för att skapa en gemensam nordisk kod. En nordisk kod skulle underlätta för 
bolag som är verksamma i hela regionen men också investerare i nordiska aktier skulle 
gynnas då de kan sätta sig in i bara en kod och inte behöva ta hänsyn till fyra olika. Det 
underlättar även för styrelserna som sitter i bolag som är verksamma i hela Norden att verka 
under en gemensam bolagskod. Om en gemensam nordisk kod blir verklighet skulle det göra 
att de nordiska ländernas inflytande över bolagsstyrningsfrågor skulle öka i EU. En 
harmonisering mellan de nordiska koderna kommer förmodligen att innebära mer 
övergripande riktlinjer och mindre detaljrik än vad den svenska koden är idag. Den svenska 
koden är den mest detaljerade i Norden men även mer detaljerad än många andra europeiska 
koder.115   

4.2 Undersökningen av årsredovisningar 
För att undersöka i vilken utsträckning den svenska koden för bolagsstyrning efterlevs 
avseende ”följ eller förklara” har bolagsstyrningsrapporter från 81 stycken bolag granskats. 
Syftet med denna del av undersökningen är att visa hur viktigt bolagen anser det är att följa 
koden. Studien har fokuserats på avvikelserna ifrån koden samt hur dessa motiveras. Eftersom 
alla avvikelser studeras visar undersökningen även vilka regler som följs i den svenska koden. 
Populationen består av noterade företag på Stockholmsbörsen som tillämpar den svenska 
koden, vilket är bolag med ett marknadsvärde som överstiger tre miljarder svenska kronor. 
Enligt Stockholmsbörsen var det 99 bolag som tillämpar den svenska koden men tre av dessa 
bolag uppger på sin hemsida att de inte tillämpar koden. Dessa bolag är Säki AB, 
TradeDoubler AB och WM-Data AB. Säki AB uppger på sin hemsida att de ännu inte 
tillämpar den svenska koden, någon mer förklaring framgår inte. TradeDoubler AB uppger att 
noteringsprocessen inleddes före den 1 juli 2005 därför är bolaget inte skyldigt att tillämpa 
koden vid tidpunkten för noteringen, men att Stockholmsbörsen ska göra en bedömning av 
bolagets marknadsvärde den 31 maj 2007. WM-data AB uppger att de avnoterades från 
börsen 24 november 2006. Detta gör att undersökningen innefattar 96 bolag och av dessa 
inkom 81 årsredovisningar vilket gör att bortfallet blir 15 stycken. Bortfallet beror på att dessa 
bolag ännu inte publicerat sina årsredovisningar avseende 2006 vid studiens slutförande. De 
99 bolagen vilka ingår i studien återfinns i bilaga 1 men studien kommer fortsättningsvis att 
innehålla 81 bolag vilket utgör de i studien undersökta årsredovisningarna och dess 
bolagsstyrningsrapporter.  
 
I undersökningen har framkommit att bolagen tillämpar en rad olika regelverk båda av 
tvingande och frivillig art. Vissa bolag är noterade vid andra börser och tillämpar även andra 
bolagsstyrningskoder, såsom SOX om bolagen även är noterade på NASDAQ börsen i USA. 
Förutom svensk lagstiftning, noteringsavtalet med Stockolmsbörsen och den svenska koden 
för bolagsstyrning förekommer redovisning i form av miljöredovisning, företagsinterna 
”codes of counduct”, mänskliga rättigheter samt övriga etiska förhållningssätt och policys. 
Dessa regelverk undersöks inte närmare då denna studie enbart behandlar den svenska koden. 
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4.2.1 Bolagsstyrningsrapport 
De bolag som tillämpar koden skall upprätta en bolagsstyrningsrapport vilket samtliga av de 
undersökta bolagen har gjort i sin årsredovisning. Kvalitén och omfattningen i denna rapport 
är varierande. Främst i den obligatoriska delen där bolagen skall upplysa om de har följt 
koden eller avvikit ifrån den. Vissa bolag har mycket tydligt redogjort i detalj sina val medan 
andra har det inte framkommit tydligt i vilken omfattning de följt koden. Ett exempel är SAS 
som uttrycker vad de anser om betydelsen för den svenska koden för bolagsstyrning, vilka 
skriver i sin årsredovisning att ”goda och fungerande principer för bolagsstyrning är viktiga 
för att aktieägare och andra intressenter ska vara förvissade om att SAS koncernens 
verksamhet präglas av tillförlitlighet, effektiv kontroll, öppenhet och tydlighet samt god 
affärsetik”116. Företaget Sandvik ser på bolagsstyrning på följande sätt: ”en effektiv och tydlig 
bolagsstyrning bidrar till att säkerställa intressentgruppernas förtroende för Sandvik-
koncernen och ökar även fokus på affärsnytta och aktieägarvärde i företaget”117. 
 
Då det i studien har undersökt vilka avvikelser bolagen har gjort framkom det även klart vilka 
parametrar bolagen har följt. Detta har utlästs av de undersökta bolagsstyrningsrapporterna 
vilka bolagen själva har författat. En avvikelse i undersökningen är när bolaget handlat på ett 
annat sätt än vad en regel anger och det tydligt framkommit. När det varit oklart huruvida de 
avvikit eller ej har inte en avvikelse registrerats. För att kunna ta till sig innehållet i 
nedanstående diagram är en hjälp att använda avsnitt 3.4.4 där kodens regler sammanfattas i 
sin helhet. Under varje diagram ges en detaljerad bild av hur koden har följts och förklarats av 
bolagen, detta för att den intresserade skall kunna utläsa hur varje specifik regel har 
tillämpats. En sammanfattning över de mest frekventa avvikelserna som påträffats finns i 
avsnitt 4.2.2. I nedanstående diagram visas en framställning över det totala antal avvikelser.       
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Diagram 1 - avseende antal bolag grupperade efter antal avvikelser 
 
Det totala antalet regler som koden innehåller är 69 stycken. Exempelvis om bolaget uppger 
tre avvikelser i bolagsstyrningsrapporten så har de följt 66 regler och i studien har det 
registrerats tre avvikelser. Det totala antalet avvikelser i bolagen är 103 stycken vilket ger ett 
genomsnitt på 1.3 avvikelser per bolag i de 81 undersökta bolagen. Av de undersökta bolagen 
är det 59 % som uppger en eller flera avvikelser. I diagrammet kan utläsas vilket antal 
avvikelser som är funna i de undersökta bolagen. För att underlätta för läsaren kommer 
rubriksättningen nedan att följa tabell 2-6 i kapitel tre, för att se samtliga avvikelser finns 
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informationen om detta bifogad i bilaga 2. Fortsättningsvis kommer diagrammen att bara visa 
de funna avvikelserna i tillämpningen av den svenska koden. De reglerna som följs av alla 
bolag har avsiktligt lyfts bort från diagrammen för att minska diagrammens omfattning och 
för att göra diagrammen tydligare. Däremot kommer alla regler då även de följda reglerna bli 
kommenterade i text. 

1. Bolagsstämma 

Under denna rubrik behandlas förfarandet kring bolagsstämman. Den innefattar kallelsen till 
stämman, deltagandet samt stämmans genomförande.   
 
Regler om stämmans kallelse (1.1.1-1.1.3) innefattar tidpunkten och ort för stämman, ärenden 
på stämman och anmälan till stämman på olika sätt. Dessa regler har följts till fullo i samtliga 
bolag. Nedan visar vilka avvikelser som funnits angående bolagsstämman.   
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Diagram 2 – avseende bolag som avvikit från regler om bolagsstämman 
 
Regel 1.2.1 innebär att det skall vara möjligt att delta vid stämman på distans, denna regel har 
åtta bolag vilket motsvarar 10 % av alla de undersökta bolagen avvikit ifrån. Funna 
förklaringar till detta är att det inte är ekonomiskt försvarbart eller att utländska ägare 
representeras av svenska ombud. Regel 1.3.1 som framkom att alla bolag följer, innebär 
närvarande på stämman av styrelsen, revisor och ledningen. Regel 1.3.2 innebär att 
styrelseutskottens förslag skall redovisas på bolagsstämman av utskottet, vilket kräver närvaro 
av utskottet för att kunna motivera förslagen. Denna regel har endast ett bolag avvikit ifrån. 
Gällande stämmans genomförande är det tre regler som alla bolag har följt och dessa är: 
förslag till stämmoordförande, justeringsmän och möjligheten till frågor på stämman (1.4.1, 
1.4.2 och 1.4.4). De regler som det förekommit avvikelser ifrån är regel 1.4.3 och 1.4.5. Regel 
1.4.3 innefattar att bolagsstämman skall hållas på svenska och att åhörarna skall få den tolkad 
till engelska om de önskar. Denna regel har sju bolag (9 %) avvikit ifrån med motivering att 
det inte är ekonomiskt försvarbart och att utländska ägare representeras av svenska ombud. 
Ett bra exempel på bra motivering ger SAS som förklarar sin avvikelse med att det 
förekommer inlägg och material på norska och danska pga. SAS starka skandinaviska 
karaktär med största andel delägare i Norge och Danmark. SAS styrelse anser att språken fritt 
kan användas då det finns stora likheter mellan språken118. Regel 1.4.5 angående att 
protokollet till stämman skall återfinnas på hemsidan, är det bara ett bolag som avvikit ifrån, 
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med motivering att vissa bilagor saknas på hemsidan då det saknas en överenskommelse med 
aktieägare. 

2. Tillsättning av styrelse och revisor 

Denna rubricering behandlar bolagens tillsättning av styrelse och revisorer och även 
valberedningens sammansättning. Diagram 3 visar funna avvikelser angående tillsättningen 
av styrelse och revisor.  
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2.1.1 Valberedning väljs av stämman  2.1.3 Tid för offentliggörande av namn 
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Diagram 3 - avseende bolag som avvikit från regler om tillsättning av styrelse och revisor 
 
Enligt 2.1.1 skall stämman besluta om valberedningens sammansättning, denna regel har fem 
bolag (6 %) avvikit ifrån med motivering att bolagen istället använder en 
nomineringskommitté där de största aktieägarna nominerar ledamöter. Nästa regel 2.1.2 har 
en större avvikelse noterats, där är det 19 bolag (24 %) som uppger att de avvikit ifrån regeln. 
Regeln innefattar sammansättningen av valberedningen vilken skall vara minst tre personer, 
majoriteten skall inte vara styrelseledamöter och styrelseordförande skall inte vara ordförande 
i valberedningen. Bolagen förklarar denna avvikelse med att styrelseordförande är 
valberedningens ordförande pga. att denne är största aktieägare. Ett fåtal bolag förklarar 
avvikelsen med att de inte har en valberedning då de istället använder sig av 
nomineringskommitté. Ytterligare anledningen till avvikelsen är att valberedningen består av 
styrelsemedlemmar och ägare och då avviker från regeln eftersom majoriteten inte skall vara 
syrelseledamöter. 2.1.3 innebär att valberedningen skall offentliggöra förslagen till styrelse 
och revisor senast sex månader innan stämman. Denna regel har sex bolag (7 %) avvikit ifrån 
med anledning av att dessa bolag har sina årsstämmor tidigt på året och därför inte anser sig 
kunna offentliggöra namnen så långt i förväg. 2.2.1 behandlar att valberedningen lämnar 
förslag för tillsättning av ordförande och ledamöter samt deras arvode. Denna regel är det 
endast ett bolag som uppger att de avvikit ifrån med förklaringen att kravprofiler på nya 
styrelseledamöter tas fram av styrelsen och presenteras för huvudägarna. Efter godkännande 
anlitas headhunter för rekrytering. Resterande regler angående styrelse och revisor har alla 
undersökta bolagen följt, vilka innehåller regler om tillsättning av styrelse samt tillsättning av 
revisor (2.2.2-2.3.5).  
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3. Styrelsen 

I detta avsnitt ges föreskrifter om styrelsen arbete och ansvarsområden. Angående styrelsens 
uppgift om att ta ansvar för särskild omsorg (3.1.1) för bolaget gällande t.ex. mål och 
efterlevnad av lagar och att etiska riktlinjer fastställs har samtliga bolag uppgett att de följer. 
Nedanstående diagram beskriver de avvikelser som påträffats angående styrelsen.    
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Diagram 4 – avseende bolag som avvikit från regler om styrelsen 
 
3.1.2 har två bolag (3 %) avvikit ifrån och innebär att styrelsen själv skall utvärderas årligen, 
anledningen till avvikelse är att valberedningen har utfört utvärderingen av styrelsen. 
Nästföljande regel (3.2.1) reglerar sammansättningen av styrelsen. Regeln säger att styrelsen 
sammansättning skall vara ändamålsenlig och eftersträva jämn könsfördelning. Regeln har 
endast ett bolag avviker ifrån och de uppger att de förekommer diskussion inom styrelsen om 
könsfördelningen.  
 
Denna regel har näringslivet diskuterat vad som menas med att jämn könsfördelning 
eftersträvas. Även en allmän debatt om att det är för få kvinnor i bolagsstyrelserna har 
uppmärksammats i media. Nyhetsprogrammet Rapport som sänds av Sveriges Television 
rapporterade den 27 mars 2007 att det inte är fler än en femtedel av börsbolagens 
styrelsemedlemmar som är kvinnor och inte ens en av trettio styrelseordföranden är kvinnor. 
Bolagens nomineringar till styrelseledamöter var 2006 18% kvinnor och i år 2007 är den 
siffran 19,5%.119   
 
Reglerna 3.2.2 och 3.2.3 har samtliga bolag följt och innehåller regler om ändamålsenlig 
storlek på styrelsen samt att det bara skall vara en ledamot i bolagsledningen som är anställd 
av bolaget. Regel 3.2.4 behandlar oberoendet i styrelsen och innebär att majoriteten skall vara 
oberoende till bolaget och bolagsledning. Ett kriterium för att en ledamot inte skall anses vara 
oberoende är att denne har suttit i styrelsen mer än 12 år. Denna regel har 11 bolag (14 %) 
                                                   
119 Rapport, Sveriges Television, 2007-03-27 
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avvikit ifrån med motivering att efter utvärderingen så anser sig styrelsen fungera väl trots att 
de inte uppfyller oberoendet. Ytterligare anledning till avvikelse är att flera suttit i över 12 år 
dock anser bolagen att de besitter viktig kompetens och erfarenhet och har god förståelse för 
bolagets verksamhet samt att det är en fördel med kontinuitet i styrelsens arbete. I de fallen 
där ledamöter sitter i både moderbolag och dotterbolag och därför inte kan betecknas som 
oberoende, anser bolagen att styrningen av bolagen förbättras och ser det som en fördel att 
kontrollen ökar. Nästföljande regler (3.2.5-3.4.1) har inte det påträffats några avvikelser ifrån 
och rör bland annat styrelseledamöternas uppdrag och kunskap. Regel 3.4.2 har endast ett 
bolag avvikit ifrån och behandlar om avgående VD väljs som styrelseordförande skall särskild 
motivering ges av styrelsen. Reglerna från 3.4.3 till 3.5.1 har det inte påträffats några 
avvikelser ifrån och dessa regler rör bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. 
Inrättande av utskott regleras i 3.5.2, där har ett bolag avvikit med förklaringen att utskott inte 
förekommer. Gällande 3.5.3 till 3.6.1 har det inte förekommit några avvikelser ifrån vilka 
behandlar utvärdering av VD och styrelsemötenas struktur samt finansiell rapportering.  
 
Regel 3.6.2 handlar om att styrelsen och VD skall lämna en särskild försäkran att 
årsredovisningen gjorts på ett riktigt sätt, denna försäkran har fem bolag (6 %) avstått från att 
ge. De anser att aktiebolagslagen är uttömmande angående ansvarsfrågan och att en särskild 
försäkran är överflödig. Ett exempel på en utförlig förklaring som är hämtad från 
TeliaSoneras bolagsstyrningsrapport där de uttrycker att enligt styrelsens bedömning är 
styrelsen och VD ansvariga för riktigheten i bolagets årsredovisning vilket bekräftas med 
underskrifterna i årsredovisningen. En särskild försäkran som anges i koden ger, enligt 
styrelsens bedömning, inget mervärde i styrningen av bolaget utan medför endast 
onödig byråkrati120.  
 
Angående den översiktliga granskningen av halvårs- eller niomånadersrapporten av revisor, 
regel 3.6.3, har endast ett bolag avvikit ifrån med anledning av att de anser att det är en 
merkostnad för bolaget som inte uppväger nyttan. Goda och bra system i den interna 
kontrollen som 3.7.1 handlar om har inget bolag avvikit ifrån. Regel 3.7.2 som avser 
rapporten om den interna kontrollen och som skall granskas av revisor har de allra flesta bolag 
gjort avsteg ifrån men i undersökningen räknas det inte som en avvikelse då de tillämpar de 
övergångsregler som Kollegiet meddelade den 15 december 2005. Övergångsreglerna innebär 
att den interna rapporten inte behöver granskas av revisorer och att rapporten begränsas till en 
beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad.  
 
3.7.3 har tre bolag (4 %) avvikit ifrån och handlar om internrevision, om det inte finns en 
egen funktion för detta skall det utvärderas årligen om behov finns. Förklaringen till denna 
avvikelse är att styrelsens har uppfattningen att det inte föreligger något behov, de anställda 
har rätt kompetens och stöd för detta. Nästa regel, 3.8.1, som ett bolag har avvikit ifrån 
behandlar hur kvaliteten säkerställs i rapporteringen om arbetet med redovisning och 
revisionsfrågor. Gällande om att revisionsutskott skall inrättas, regel 3.8.2, har 12 bolag  
(15 %) avvikit ifrån. Orsakerna till detta är att det inte finns något revisionsutskott eller att 
bolagen har gjort bedömning att dessa skall kontrolleras av hela styrelsen. Styrelsen 
säkerställer att koncernen har godtagbara rutiner för intern kontroll och har en korrekt 
finansiell rapportering av hög kvalitet. Fyra bolag uppger att de har två ledamöter istället för 
som regeln anger tre ledamöter, vilket av bolaget bedöms vara tillfredställande. Företaget 
NOBIA tillägger från ovanstående förklaringar att de anser att det är angeläget att hela 
styrelsen handhar kontrollfrågorna för att inte enskilda ledamöter skall fjärmas från dessa 

                                                   
120 TeliaSoneras årsredovisning 2006, s.26 
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frågor121. Regel 3.8.3 har inga bolag avvikit ifrån, denna regel behandlar kvaliteten i 
revisionsutskottets arbete. Sista regeln inom området som berör tillsättning av styrelse och 
revisor är 3.8.4 och handlar om att styrelsen skall träffa revisor minst en gång per år är det ett 
bolag som avviker ifrån med förklaringen att styrelsen har träffat revisor men inte utan VD:s 
närvarande och bedömer detta inte är nödvändigt då revisor kontinuerligt rapporterat till 
revisionsutskottet. 

4. Bolagsledning 

Inom denna del beskrivs VD:s uppgifter samt ersättning till bolagsledningen. Inga bolag har 
avvikit ifrån reglerna om VD:s uppgifter (4.1.1-4.1.2). Diagrammet visar de funna 
avvikelserna som rör bolagsledningen. 
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Diagram 5 – avseende bolag som avvikit från regler om bolagsledning 
 
Regel 4.2.1 har 10 bolag (12 %) avvikit ifrån, den rör inrättande av ersättningsutskott inom 
vilka samtliga ledamöter utom ordförande skall vara oberoende i förhållande till bolaget. En 
av förklaringarna bolagen har angett är att det inte finns något ersättningsutskott utan att 
arbetet sköts av styrelsen. Bolagen utvecklar förklaringen till ovanstående avvikelse med att 
styrelsen anser att det är viktigt med god förståelse om framtida krav på kompetens, 
erfarenhet och den fortsatta utvecklingen i bolaget, vilket styrelsen anser att de själva är de 
mest lämpade att göra denna bedömning och att detta även ska avspegla sig i ersättningarna. 
Medlemmarna inom ersättningsutskottet är således inte oberoende i förhållande till bolaget då 
de har god insyn i bolaget. Ett bolag uppger att en ledamot ej är oberoende pga. att denna 
även är ordförande i ett annat bolag vilket bolaget har omfattande affärsrelationer med. 
Ersättningen för bolagsledningen skall godkännas av bolagsstämman vilket regleras i 4.2.2, 
fem bolag (6 %) uppger avvikelse på denna punkt med förklaring att styrelsen fattar beslut 
och inte bolagsstämman. Bolag förklarar avvikelsen med att en risk kan föreligga om man på 
ett negativt sätt inskränker på styrelsens och VD:s handlingsutrymme då styrelsen har ansvar 
för bolagsledningen bör den också ha ansvar för ersättningen till denna. Nästa regel som 
behandlar att stämman skall besluta om aktierelaterade ersättningar (4.2.3) har två bolag (3 %) 
avvikit ifrån med upplysning om att styrelsen fattar dessa beslut och inte bolagsstämman.  

                                                   
121 NOBIAs årsredovisning 2006, s.57 
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5. Information om bolagsstyrning 

Detta avsnitt innefattar de krav som ställs på informationen om bolagsstyrningen i 
årsredovisningen samt informationen på bolagens hemsida. Nedanstående diagram visar om 
bolagsstyrningsrapporten har granskats av revisor eller inte.  

Ja
7%

Nej
91%

Framgår ej
2%

 
Diagram 6 - avseende huruvida bolagsstyrningsrapporten är granskad av revisor – regel 5.1.1 
 
Regel 5.1.1 reglerar att en särskild rapport om att bolagsstyrningsrapporten skall upprättas av 
bolagen samt att det skall framgå om den är revisorsgranskad eller inte. Alla de undersökta 
bolagen hade en bolagsstyrningsrapport men som ovanstående diagram visar är det många 
bolag som inte har revisorsgranskat den. Att den inte är revisorsgranskad betyder inte att det 
är en avvikelse då endast upplysning om detta krävs.  
 
Då denna regel innefattar revisorsgranskning och antalet bolag som låtit granska sin 
bolagsstyrningsrapport var låg, togs kontakt med en revisor för att få deras syn på varför det 
är sådan liten andel av bolagsstyrningsrapporterna som är revisorsgranskade. Svaret som 
framkom var att kostnaden för en dylik granskning är relativt hög. Eftersom koden är nyligen 
införd tror revisorn att möjliga förklaringar skulle kunna vara att gemene man inte är 
tillräckligt insatt i koden så kravet från småspararna att få bolagsrapporten granskad av revisor 
är lågt. En ytterligare anledning är att granskningen inte är obligatorisk ännu. Dessutom görs 
alltid en förvaltningsrevision vilken täcker in vissa delar av bolagsstyrningen.122  
 
Reglerna från 5.1.2 till 5.2.1 har alla de undersökta bolagen följt, dessa föreskrifter behandlar 
informationen om tillämpandet av koden. Den sista regeln, 5.3.1, anger att en särskild 
avdelning på hemsidan skall finnas om bolagsstyrning. Denna regel undersöktes när 
årsredovisningarna beställdes genom att det noterades om denna information fanns på 
hemsidan. Av de i undersökningen 99 ursprungliga bolagen var det 15 stycken (15 %) som 
inte hade den obligatoriska informationen om dess bolagsstyrning på sin hemsida, dock 
framkom detta inte i deras bolagsstyrningsrapport där inget bolag uppgett någon avvikelse. 

                                                   
122 Respondent KPMG, 2007-04-17 
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Anledningen till att denna regel inte redovisas i diagram är att det bolagen uppgivit inte 
överensstämmer med vad studien visar.   

4.2.2 Sammanfattning av koden avseende ”följ eller f örklara” 
Nedan visas en sammanställning över de mest frekventa avvikelser från koden som påträffats, 
vilka mer än fem bolag har avvikit ifrån.  
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Källa: Egen sammanställning 
 
Tabell 7 – sammanställning av de vanligaste avvikelserna från koden 
 
Bolagen följer koden enligt nedanstående. Av de 11 reglerna angående bolagsstämman följdes 
sju regler av samtliga bolag, vilket utgör 64 %. Angående kodens reglering av tillsättning av 
styrelse och revisor följdes 11 av 15 regler (73 %) av alla undersökta bolagen. Gällande 
styrelsen finns det 32 regler och utav dessa följdes 19 regler (59 %) av samtliga bolag. De fem 
reglerna som reglerar bolagsledningen var det två regler (40 %) som följdes av alla de 
undersökta bolagen. Rörande de sex reglerna som behandlar informationen om bolagsstyrning 
följdes fem av dessa regler (83 %) av samtliga bolag. Ovanstående information är hämtad 
ifrån diagram 2 till och med 5, då dessa visar vilka avvikelser som påträffats. Det kan även 
utläsas vilka regler som bolagen följt, då de följt alla regler där ingen avvikelse rapporterats.  

4.3 Intervju med Svenskt Näringsliv 
Här nedan följer en sammanfattning av den information som framkom under intervjun med 
respondenten från Svenskt Näringsliv 2007-05-04. Huvudfrågan som diskuterades under 
intervjun var hur den svenska koden för bolagsstyrning bidrar till förbättrad styrning i svenska 
bolag. Underlaget till intervjufrågorna återfinns i bilaga 3. 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning har inte revolutionerat bolagsstyrningen i de svenska 
bolagen som tillämpar den, då det sedan tidigare har funnits en stark tradition av bra 
bolagsstyrning i Sverige. Detta beror till viss del på den svenska aktiebolagslagen som är 
mycket detaljrik och mer utvecklad än motsvarande lagar i andra länder, vilket har verkat för 
en god bolagsstyrning i svenska bolag. Koden är ett led i utvecklingen av en global trend då 
det ligger i tiden att varje land skall ha en kod för bolagsstyrning. Internationellt sätt skulle det 
se konstigt ut om de svenska bolagen saknade en kod för bolagsstyrning då det förväntas av 
utländska intressenter. Flertalet av aktörerna som verkar inom svenskt näringsliv anser att den 
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svenska koden är bättre att tillämpa med sitt inslag av självreglering än exempelvis SOX som 
är betydligt mer komplex och även tvingande. 
 
Kodens främsta förtjänst är att den sätter fokus på och uppmärksammar bolagsstyrningsfrågor 
vilket samtidigt möjliggör en kreativ dialog runt ämnet. Den är inte tänkt att verka som en 
checklista för bolagen utan mer som ett verktyg för att ge vägledning om vilka frågor som 
bolaget kan överväga och lyfta fram. Koden skapar ordning och reda då bolagen tillämpar och 
tar i beaktande samma parametrar i sin bolagsstyrning, vilket även gör att bolagen tenderar att 
bli något mer likformiga i sitt arbetssätt.  
 
Förtroendet för bolagen främjas i och med att koden tillämpas och den försvårar säkerligen 
manipulering på marknaden, dock är den ej en garanti mot ekonomisk brottslighet vilket 
heller inte är dess syfte. Om ägarna i framtiden kräver att revisorsgranskning skall ske kan 
detta bli ett krav i tillämpningen av koden, till skillnad från nu när det endast krävs upplysning 
om granskning har skett eller inte. 
 
De mindre bolagen noterade vid Stockholmsbörsen kommer förmodligen att göra fler 
undantag till koden på grund av att inte kan leva upp till vissa av kodens regler, som är 
skapade främst för de större bolagen. Då de stora bolagen har uppvisat få avvikelser kan det 
skapa ett dilemma för de mindre bolagen då de kommer att behöva göra betydligt fler 
avvikelser från koden, men med goda förklaringar torde detta inte ställa till något problem då 
det är just tanken med principen ”följ eller förklara”.  Kostnaden för de mindre bolagen kan 
dock bli större då åtskilliga av dessa kan behöva konsulthjälp för att implementera koden fullt 
ut. 

4.4 Intervju med Aktiespararna  
Nedan är en sammanställning av den information som framkom under intervjun med 
respondenten från Aktiespararna 2007-05-04. Huvudfrågan som diskuterades under denna 
intervju var den samma som under intervjun med Svenskt Näringsliv, d.v.s. hur den svenska 
koden för bolagsstyrning bidrar till förbättrad styrning i svenska bolag. Underlaget till 
intervjufrågorna återfinns i bilaga 3. 
 
Aktiespararna var en av initiativtagarna och har deltagit i Kodgruppen vid framtagandet av 
koden. Aktiespararna ställer sig bakom de principer som omfattas av koden men går i vissa 
avseenden längre än denne i form av en egen framtagen policy, Aktiespararnas 
ägarstyrningspolicy. Denna policy omfattar även områden som till exempel emissioner, 
återköp av egna aktier, fusioner och avnoteringar.  
 
Aktiespararna anser att koden kan bidra till bättre bolagsstyrning på alla punkter den reglerar 
som bolagsstämman, styrelsen, bolagsledning och så vidare. Efter ett antal händelser har det 
visat sig att det finns ett behov av gemensamma och tydliga normer vad som gäller för 
styrelsens och ledningens agerande gentemot aktieägarna. Aktiespararna har noterat att en 
större medvetenhet finns bland sina medlemmar om bolagsstyrningsfrågor och att de tycker 
att det är viktigt att ha god kontroll och insyn i bolagen.  
 
På vissa punkter anser de dock att koden saknar eller ställer för otydliga krav som exempelvis 
regleringen kring incitamentsprogrammen för styrelsen. Aktiespararna tycker att styrelsen ska 
ha fast och kontant arvode och skall normalt inte omfattas av incitamentsprogram. Om 
styrelsen omfattas av incitamentsprogram kan det leda till att styrelsens arbete fokuseras på 
kortsiktiga mål samt att styrelsen kan styras av privatekonomiska förutsättningar istället för 
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att verka för bolagets bästa. Aktiespararna anser också att koden är för otydlig vid regleringen 
kring att styrelsen skall ha en ändamålsenlig sammansättning och eftersträva jämn 
könsfördelning. De är mot kvotering av kvinnor till styrelseposter men för att fler kvinnor 
skall sitta i styrelser och företagsledningar. Bolagsstämman ska kunna förlita sig på att 
valberedningen tillsätter fler kvinnor överlag samt att bolagen coachar kvinnor till att söka 
ledande operativa befattningar i syfte att skapa en bredare rekryteringsunderlag för framtida 
styrelseposter. Koden bör ha tydligare riktlinjer på hur detta skall bli verklighet än det som 
idag står: att det skall eftersträvas jämn könsfördelning. 
 
Aktiespararna kan inte se några nackdelar med koden utan bara fördelarna med denne, men 
eftersom att den är nyligen implementerad i bolagen är det i dagsläget svårt att se vad den får 
för konsekvenser för bolagen och på vilket sätt koden bidrar till bättre bolagsstyrning. De 
största fördelarna som aktiespararna ser är att koden ökar förtroendet för styrelserna och 
bolagsledningarna i bolagen och att aktieägarna får en godare insyn i bolagen. Dessa fördelar 
leder till att underlätta de svenska börsbolagens försörjning av svenskt och internationellt 
riskkapital vilket är en förutsättning för en väl fungerande marknad. 
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5. Tolkning av studiens resultat 
För att besvara studiens syfte används begreppsapparaten, som återfinns i tabell 1, som 
analysmodell. Varje begrepp redogörs under egen rubrik och begreppet kopplas samman med 
den svenska koden för bolagsstyrning. I slutet av kapitlet återfinns en kritisk reflektion om 
koden, vilket har till syfte att ge balans till framställningen.  

5.1 Kodens bakgrund och redovisningshistorik  
Selznick menade att organisationer anpassar sig inte bara till sina interna mål utan också till 
samhällets värderingar vilket även Meyer och Rowan menade. De ansåg att organisationer var 
synliga resultat av institutionaliserade regler vilka ofta utvecklas av staten och olika 
professionella grupper. Därmed försvinner den rationalistiska synen på att organisationen är 
ett redskap för dess ägare, den blir istället ett uttryck som avspeglar den sociala strukturen. 
Samhället och organisationer är idag beroende av allmänhetens förtroende. Detta förtroende 
är ifrågasatt efter en rad bolagsskandaler som har fått stor uppmärksamhet över hela världen. 
Därmed har en etisk och moralisk debatt uppstått som påverkat värderingar kring ämnet i 
samhället. Detta kan förklara tillkomsten av den svenska koden. Koden är ett exempel på ett 
institutionellt regelverk vilket har utvecklats av staten i samarbete med näringslivet, med 
främsta syfte att stärka förtroendet för bolagen. Därmed speglar koden de rådande värderingar 
och den sociala strukturen i samhället. Detta bekräftas även av respondenten från Svenskt 
Näringsliv, då denne uttrycker att det internationellt sett förväntas att länder med ett utvecklat 
näringsliv tillämpar en kod för bolagsstyrning.  
 
Olika redovisningslösningar uppstår vid olika tidpunkter och de följer det tänkande som är 
aktuellt just då vilket gör att utvecklingen inte alltid är konsekvent. Att förändra 
redovisningens innehåll i den s.k. tilläggsinformationen är enklare än att ändra t.ex. en 
värderingsprincip. Koden är just en tilläggsinformation då den kompletterar aktiebolagslagen 
samt ökar informationskravet på exempelvis den interna styrningen i bolaget. Den 
institutionella teorin beskriver att det existerar en tröghet i implementeringen beroende på att 
människor har en viss vana att göra saker på ett visst sätt. Detta kan förklara varför Kollegiet 
behöver ett par års erfarenhet med praktisk användning av koden i de större bolagen innan det 
görs en samlad översyn av koden och gör eventuella förändringar i den. En anpassning av 
koden har redan skett då exempelvis det ursprungliga förslaget om en styrelseledamots 
mandattid var åtta år och att det var en åldersgräns på 70 år, dessa regler har förändrats med 
påverkan av svenskt näringsliv till en styrelseledamots mandattid på 12 år och till att 70-
regeln är borttagen. Detta visar även att näringslivet har inflytande i utformningen av kodens 
innehåll. 
 
 De olika redovisningssystemen som finns i organisationen verkar på ett stabiliserande sätt 
och skapar mening för organisationen, vilket torde göra att svensk kod får sitt fulla genomslag 
först när den är i praktisk användning i alla noterade bolag, och fullt ut implementerad inom 
organisationernas redovisningssystem. När och om det inträffar kommer koden att fungera 
som en norm och visa vägen för bolagen, vilket i sin tur medför att svenska bolagens 
legitimitet stärks internationellt sett. I dagsläget är det cirka en tredjedel av de noterade 
bolagen som Stockholmsbörsen kräver skall tillämpa koden det innebär att det fortfarande är 
många bolag som ännu inte berörs av koden. Säkerligen kommer det att ha påverkan på 
framtida utveckling av koden och dess tillämpning när alla noterade bolag börjar tillämpa den. 
  
I och med att Stockholmsbörsen nu ingår som en del i en större nordisk börs ägda av OMX så 
har ett samarbete inletts i syfte att utarbeta en gemensam nordisk kod. Fördelarna som en 
gemensam kod skulle innebära för de nordiska länderna är att inflytandet över 
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bolagsstyrningsfrågor skulle öka i EU. En gemensam kod skulle även underlätta för de bolag 
som är verksamma i hela Norden då de bara behöver ta hänsyn till en kod för bolagsstyrning. 
Nackdelar med en gemensam nordisk kod är att den torde bli mindre detaljrik då de andra 
nodiska koderna är det. Detta leder till att den praktiska betydelsen blir mindre för bolagen då 
det blir en ”friare” tillämpning av reglerna i koden. Däremot är det inte självklart att den 
psykologiska effekten hos intressenten ifråga om bilden av en god bolagsstyrning minskar. 
Denna nackdel kan utifrån bolagets perspektiv ses enbart som en fördel, då resultatet blir en 
ökad handlingsfrihet men att effekterna av koden bibehålls.                

5.2 Omgivningens påverkan på koden  
En institutionell syn på en organisation är att den är ett öppet system vilken påverkas starkt av 
sin omgivning. Denna påverkan är tydlig då den svenska koden har mottagits i bolagen och 
tillämpas utan några större protester enligt denna studie. I och med att koden är 
självreglerande och bygger på principen ”följ eller förklara” har den säkert mottagits mer 
positivt än om den skulle ha varit tvingande för bolagen.  
 
Eftersom att organisationen inte kontrollerar stiftandet av lagar och andra regelsystem 
kommer både den inre och yttre effektiviteten i organisationen att påverkas av olika sociala 
och kulturella processer. Flera stora bolag har uttryckt att koden har medfört ett merarbete till 
exempel vid framtagandet av de nya rapporterna och att styrelserna kommer behöva lägga 
mer tid på administrativt arbete. Ytterligare ett exempel på merarbete är att de förändrade 
normerna kring bolagsstämmorna kommer att leda till att dessa kommer att ta ännu längre tid 
att genomföra än tidigare. Dessa exempel påverkar effektiviteten i bolagen negativt vilket 
också gör att kostnaden ökar. Den ovanstående kritiken till koden har inte påträffats i någon 
av bolagens framställningar utan det fanns enbart positiva ordalag. Exempelvis uttrycker 
bolagen SAS och Sandvik att koden ger affärsnytta och aktieägarvärde genom att bolaget 
visar en öppenhet och de får således ett ökat förtroende hos dess intressenter. Organisationer 
hjälper till att legitimera dessa regler och värden i samhället och dessa fungerar då som en 
klargörande ståndpunkt, vilket binder samman organisationen. Därmed kommer en större 
samhällig utveckling till uttryck genom organisationen. Sverige får fördelar av införandet av 
koden då bolagen når en högre legitimitet än de haft tidigare, med rätta värderingar och etiskt 
förhållningssätt. Vilket främjar för att utländska investerare kan känna en större trygghet i att 
investera i svenska bolag. En nära kontakt över nationsgränser, multinationella bolag och 
förbättrat informationsflöde gör att den institutionella omvärlden blir alltmer globaliserad.  
 
Den svenska koden är en produkt av internationaliseringen då startskottet för utvecklingen av 
koder för bolagsstyrning var i Storbritannien med den s.k Cadbury-rapporten. Detta har sedan 
följts av flera olika länder, då dessa utvecklat egna koder för bolagsstyrning. Organisationen 
belönas genom att anpassa sig till de sociala kraven i form av rådande värderingar och 
normer. Detta leder till att organisationer kommer att efterlikna omgivningen och varandra.  

5.3 Likformighet genom tillämpning av koden  
Att organisationer präglas av likformighet kan förklaras genom olika saker. Dels kan det 
uppstå genom tvång då främst genom lagar och tvingande regler. Det kan också ske genom en 
egen önskan från organisationen som åstadkoms genom att följa uppsatta normer och 
förpliktelser samt att följa de rådande etiska och moraliska koder som finns i samhället. Syftet 
är att skapa utrymme och stärka sin identitet för att passa in i omgivningen. De framgångsrika 
organisationerna blir hyllade vilket gör att de blir imiterade av andra och likformigheten ökar 
därigenom. Vissa modeller och idéer blir trender och genom att imitera dessa framstår 
organisationer som medvetna och moderna, vilket tack vare den snabba kommunikationen 



 49 

kan bli ett globalt mode. Ibland sker en spridning utan någon uppenbar nytta för 
organisationen vilket oftast framtvingas av andra mäktiga organisationer i dess omgivning 
som till exempel regeringar och fackförbund. Koden har stor överensstämmelse med 
ovanstående förklaringar. Koden är inte styrd av ett direkt tvång, dock finns det ett tryck på 
bolaget om de vill verka på Stockholmsbörsen att ”följa eller förklara” koden. De största 
noterade bolagen är förpliktigade att tillämpa den i och med noteringskraven så dessa bolag 
har ingen valmöjlighet. Det finns dock ett utrymme för bolagen att själva bestämma i vilken 
grad de skall följa koden, då de kan förklara bort vissa parametrar. Grundtanken med koden är 
de flesta bolagen positiva till då det ger en ökad öppenhet samt bättre ordning och reda. Den 
svenska koden kan sägas vara en imitering av dess föregångare samt ett exempel på en global 
trend, då en rad länder tidigare har infört koder för bolagsstyrning. Likformigheten stärks 
också genom tillämpning av koden då bolagen som tillämpar koden gör det på liknande sätt 
och använder samma principer. Denna likformighet bekräftas av respondenten från Svenskt 
Näringsliv, då även denne uttalar dig om att tillämpningen av koden främjar likformigheten 
mellan bolagen. Spridningen av den svenska koden har skett genom ett initiativ av regeringen 
i samarbete med näringslivet och hade förmodligen skett oavsett graden av nytta för 
näringslivet, då samhällets värderingar påverkar. 
 
En institutionell påverkan finns genom koden, denna är till viss del av tvingande art då det är 
ett krav för de noterade bolagen att följa denna. De organisationer som har genom en formell 
påtryckning framtvingat tillämpningen av koden är OMX Stockholmsbörsen genom 
noteringsavtalet samt Kodgruppen som utarbetade koden. De informella påtryckningar som 
förekommer är bland annat från näringslivet där de uttrycker sin positiva inställning till 
koden. Å andra sidan då koden är uppbyggd efter principen ”följ eller förklara” kan bolagen 
förklara bort de delar av den som bolagen inte vill följa. Studien visar att bolagen inte har 
förklarat bort koden i någon större grad. Som diagram 1 visar är avvikelserna från koden i de 
flesta bolagen små, genomsnittet av avvikelser är 1,3 stycken. Detta visar att de flesta bolagen 
avviker på någon punkt dock är antalet avvikelser i dessa bolag få, exempelvis var det i 
studien 48 bolag som avvikit på en eller flera punkter medan det var 33 bolag som uppgav att 
de inte avvikit på någon punkt från koden. Likformigheten i bolagen tenderar att öka då 
studien visar att flertalet bolag styr sitt bolag på liknande sätt oavsett bransch och inriktning 
på dess verksamhet. Dessutom finns det bolag som är noterade på andra börser som 
exempelvis NASDAQ, dessa bolag måste då följa SOX som är ett betydligt mer omfattande 
regelverk än den svenska koden samt att SOX är reglerad av lagstiftning. Då SOX är 
alltigenom tvingande så blir konsekvensen att de bolag som tillämpar SOX sinsemellan blir 
mer likformiga. Från det svenska näringslivet finns ingen önskan att följa SOX, då det skulle 
innebära en ännu större kostnad och är ett onödigt komplext regelsystem för bolagen att följa i 
jämförelse med den svenska koden.    
 
Det finns även ett inslag av att koden är en form av normativ institutionell påverkan. Då de 
kulturella och sociala förväntningarna i samhället ställer krav på bolagen, vilka har ett stort 
allmänt intresse för omvärlden. Det är av betydelse att de är öppna i sin dialog samt att de har 
en god kontroll över sin verksamhet och därmed förutsätts följa koden. Studien visar att 
bolagen anser att det är av stor vikt att framstå som goda samhällsmedborgare och därför 
utarbetar bolagen en rad olika etiska koder. De etiska koder som påträffats i undersökningen 
var koder som innehöll miljöhantering, ”codes of conduct”, mänskliga rättigheter, interna 
policys samt olika etiska koder. Inflytandet på bolagen kommer från dess omgivning och 
representeras av reglerade strukturer bland annat av statliga myndigheter, intressegrupper och 
den allmänna opinionen, vilka bidrar till att de etiska koderna arbetas fram. Det som skiljer 
den svenska koden för bolagsstyrning från de övriga etiska koderna är att den utgår ifrån ett 
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ägarintresse där grunden utgörs av vinstmaximering i bolaget, istället för de andra koderna 
som utarbetas utifrån ett samhällsintresse.    
 
Den tredje formen av institutionell påverkan är den av mimetisk art vilken grundar sig i en 
önskan från bolagen att likna framgångsrika aktörer. Koden skapas inte utifrån en önskan från 
de enskilda bolagen, men en konsekvens blir att bolagen tenderar att vara mer mimetiska, då 
de i sin tillämpning av koden imiterar varandra. Undersökningen åskådliggör bolagens 
liknande tillämpning av koden då en stor del av innehållet i koden följs av alla de undersökta 
bolagen, och avvikelserna sker i stort på samma punkter. Då alla de noterade bolagen på 
Stockholmsbörsen med tiden kommer att tillämpa koden blir konsekvensen att istället för 
dagens cirka hundra bolag som tillämpar koden kommer antalet att öka till cirka trehundra 
stycken. Detta leder till att de noterade bolagen blir alltmer likformiga. 

5.4 Den organisatoriska teatern i förhållande till koden  
Den s.k. organisatoriska teatern kan beskrivas som ett ständigt pågående skådespel, vilket 
kommer till uttryck genom olika aktiviteter i organisationen. Detta är tänkt att skapa mening 
och ge organisationen en bild av sig själv. Denna typ av en förtroendeingivande signalering 
till omvärlden är nödvändig. I praktiken är det enklare att signalera (tala) om förändring än att 
genomföra den. Där kan det finnas ett gap mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs. För 
att uppfattas som stabil skall de som sägs gå i linje med vad som görs vilket är av betydelse 
för bolagen, då dessa har nytta av att uppfattas som pålitliga. Är då koden bara en formalitet 
för att bolagens omvärld skall känna en trygghet? Har någon konkret förändring i verkligheten 
skett?  
 
Studien visar att bolagen redovisar sin bolagsstyrning i syfte att ge signaler till omvärlden att 
de har en öppenhet och tydlighet i sitt sätt att styra bolagen, vilket även bekräftas i bolagens 
bolagsstyrningsrapporter. I intervjun med respondenten från Svenskt Näringsliv framkom att 
koden inte har förändrat bolagsstyrningen i någon större grad i de svenska bolagen, då det 
sedan tidigare funnits en bra bolagsstyrning i Sverige på grund av den detaljrika svenska 
aktiebolagslagen.   
 
Koden uppfattas i vissa hänseenden som det Brunson beskriver som ”hypocrisy”. 
”Hypocrisy” definieras av honom som ett antagande eller ett påstående av moraliska 
standarder vilket inte bekräftats av ens beteende. Då bolagsstyrningsrapporten är upprättad av 
bolagen själva kan det finnas ett gap mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs. Detta 
bekräftas av att i studien uppgav samtliga bolag att de hade den nödvändiga informationen om 
bolagsstyrning på sin hemsida men däremot fanns inte denna information när detta 
undersöktes i 15 % av fallen. Hur stort gapet är mellan vad som sägs och vad som görs är 
svårt att sia om, dock påvisar studien att ett gap existerar. Trovärdigheten i 
bolagsstyrningsrapporterna sjunker på grund av att bolagen till 91 % inte låtit en revisor 
granska rapporten. Bolagen uppgav inte i något fall anledningen till att de inte låtit 
bolagsstyrningsrapporten granskas av en revisor men en revisors syn på orsaken till detta är 
att kravet från intressenterna ännu inte finns, samt att kostnaden för denna tjänst bedöms ej 
överstiga nyttan med den. Om bolagsstyrningsrapporterna hade varit granskade av en 
oberoende revisor så skulle trovärdigheten stärkas och intressenterna kunde lita på att vad som 
sägs är det som faktiskt görs. När en sådan granskning blir aktuell kan revisorerna i framtiden 
dra fördelar av detta, då möjligheten finns att utveckla granskningsprogram och sälja in fler 
konsulttimmar till bolagen.  
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Ett av syftena med koden är som en symbolisk politisk funktion, då det går att utläsa att en av 
huvudanledningarna är att locka utländskt riskkapital till Sverige. Detta gynnar inte bara det 
enskilda bolaget utan även samhället i stort.  

5.5 Legitimitet genom tillämpning av koden   
I strategiarbetet finns det viktiga symbolfunktioner i de normer som ledningen arbetar fram i 
syfte att ska skapa riktlinjer för framtiden. En del av nyckelvärderingarna är ett sätt att 
anpassa sig till den sociala miljö som de är en del av. Ledningen bör skapa en stark legitimitet 
både inåt organisationen och utåt. Den inre legitimiteten i syfte att organisationens anställda 
ska känna en meningsfullhet och trygghet i sitt arbete. Den yttre legitimiteten är för att sända 
ut ”rätt” signaler till samhället och för att dess intressenter skall kunna identifiera sig med 
organisationen. Koden kan vara ett redskap för att stärka legitimiteten. Den inre legitimiteten 
förstärks i och med koden då de anställda känner en trygghet i att arbeta för ett bolag med bra 
styrning vilket innefattar både hög kontroll och god insyn. Den yttre legitimiteten ökar 
kunskapen hos investerare vilket främjar tilliten för bolaget. Detta torde även främja och öka 
tillgången på utländskt riskkapital, då förtroendet bör stärkas även internationellt. I och med 
att koden tillämpas och att individer tar del av dess innehåll underbyggs de normer som finns i 
samhället och dessa interagerar med varandra. Om individer finner detta meningsfullt leder 
det till ett allmänt godkännande av koden och en legitimitetsstruktur växer fram.     
 
Omgivningen har också förväntningar på organisationen, att den ska passa in i samhällets 
normer och värderingar. Attityder i omgivningen har förändrats till viss del på grund av de 
uppmärksammande bolagsskandalerna, vilket har medfört att samhällets förtroende för 
bolagen har sjunkit. Av vikt för att organisationen skall överleva är att bolaget uppfattas som 
en legitim och central aktör av omvärlden. Detta i sin tur möjliggör för organisationen att 
locka till sig ett stöd från omvärlden både verbalt och ekonomiskt. Uppnår bolagen ett ökat 
stöd kommer det att medföra att näringslivets effektivitet stärks och konkurrenskraften ökar 
som är en del av kodens syfte. Grunden för detta är ett starkt förtroende för organisationer 
vilket uppnås om bolagets värdegrund speglar samhällets normer. Koden överensstämmer 
med den institutionella teoribildningen då den stödjer bolagens arbete med att upprätthålla en 
stark legitimitet, vilket får följden att förtroendet ökar för bolagen på den svenska och 
internationella kapitalmarknaden.  
 
Då det i studien framkom att de flesta reglerna följts av samtliga bolag visar detta på att 
bolagen anser att det är av vikt att följa koden. Sammantaget är det 69 regler vilket 44 regler 
(64 %) följs av samtliga bolag, dock är det flera regler som det bara ett fåtal bolag har avvikit 
ifrån. Medräknas endast de avvikelser som fler än fem bolag har avvikit ifrån (se tabell 3) är 
det 90 % av kodens regler som följts. Effekten av detta torde vara att både den inre och yttre 
legitimiteten i bolagen stärks, då alla intressenter kan se i vilken utsträckning koden efterlevs.    
 
Enligt Giddens har alla sociala system tre dimensioner, legitimitet, signifikans och dominans. 
Den första dimensionen är legitimitet som även har diskuterats ovan, vilken har till uppgift att 
stödja systemets moral. Detta möjliggörs genom att framhålla värderingar och ideal om vad 
som är viktigt och meningsfullt. Bolagets ledare kan använda sig av koden för att 
kommunicera till intressenter och anställda, att detta är ett bra bolag och därigenom ge olika 
intressenter en form av meningsfullhet att engagera sig i bolaget. Koden är en produkt av 
rådande normer och värderingar i samhället, när denna legitimitetsstruktur implementeras i 
bolagen blir konsekvensen att de individer som arbetar med bolagsstyrning kommer att 
medverka till att synliggöra koden. Att synliggöra koden gör att de fastställer vad som ska 
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betraktas som god bolagsstyrning utifrån existerande normer och värderingar, därigenom kan 
det sägas att en institutionalisering äger rum av bolagsstyrningsfrågor. 
 
Utvecklingen går mot en gemensam nordisk kod och experterna tror att den kommer att bli 
mindre detaljerad än den svenska koden. Det kan finnas en fara i den utvecklingen då det kan 
leda till en utspädning av regelsystemet som gör att den yttre legitimiteten minskar i och med 
att reglerna blir mindre detaljerade. En risk som föreligger är att den nordiska koden kommer 
att uppfattas från bolagens intressenter som ”svagare” än SOX då detta regelsystem är 
lagstadgat och därmed tvingande och betydligt mer detaljrik.         

5.6 Signifikans genom tillämpning av koden  
Den andra dimensionen Giddens delar in sociala system i är signifikans. Det finns en form av 
dualitet i sociala system vilket innefattar struktur och handling. Ett exempel på struktur är den 
svenska koden vilken både kan begränsa och vägleda handling. Denna kod kommer i uttryck 
genom ett regelverk, dessa normer skapar ordning i och med att bolagen förstår vilka krav 
som ställs på dem. Koden kan begränsa bolagen i form av att byråkratin ökar vilket i sin tur 
påverkar kostnaderna för bolagen. En positiv följd är att den kan vägleda handling på grund 
av att den ger klara riktlinjer vad som förväntas av bolaget vad det gäller dess styrning. 
Strukturen som koden ger påverkar och begränsar individens handlande i olika stor grad på 
olika nivåer inom bolaget. Styrelsen och bolagsledningen påverkas av koden i störst grad då 
koden formaliserar deras arbete. I och med att koden kräver att bolagen måste förklara om de 
avvikit ifrån koden så leder det alltid till en åtgärd om avsteg görs ifrån koden. Dessutom har 
det lett till att de flesta bolag har tillsatt nya grupperingar som till exempel ersättningsutskott 
(88 % har tillsatt) och revisionsutskott (85 % ) då det krävs enligt koden. På grund av detta 
har också interna rutiner påverkats då bolagen har instiftat dessa nya formationer. Studien 
visar att det är 15 % av de undersökta bolagen som inte har inrättat ett revisionsutskott med 
anledning av att de anser att det är styrelsens uppgift. 12 % av de undersökta bolagen har 
uppgett att de inte har inrättat något ersättningsutskott eller att medlemmarna inte är 
oberoende gentemot bolaget. I de fall bolagen inte har något ersättningsutskott sköter 
styrelsen detta arbete vilket förklaras med att styrelsen har rätt kompetens. Detta kan tolkas 
som att de flesta bolag anser att det är viktigt att ha en speciell gruppering som hanterar dessa 
frågor. I studien framkom det att i vissa fall är samma personer som är medlemmar i både 
styrelsen, revisionsutskottet samt ersättningsutskottet vilket gör att det kan ifrågasättas hur 
stor skillnaden är mot tidigare, då dessa arbetsuppgifter sköttes av styrelsen.      
 
Signifikans är den dimensionen som skapar meningsfullhet i de sociala interaktionerna där 
aktörerna kommunicerar och förstår varandra. Koden kan vara till aktörernas hjälp då den kan 
fungera som ett tolkande schema vilket ger kunskap om och visar aktören vad som är viktigt, 
därigenom ger det en struktur i bolagsstyrningen. Koden erbjuder ett moraliskt stöd åt 
signifikansstrukturen samt uttrycker normer för aktiviteterna i organisationen. Den kan 
utnyttjas av bolagsledningen för att göra handlingar meningsfulla för organisationens 
medlemmar. Koden är dock inte den ända källan till detta utan många bolag använder sig av 
andra etiska koder. De vanligaste förekommande är olika etiska koder och miljö policys. Ett 
konkret exempel på hur koden underbygger kommunikationen som är en utav 
signifikansstrukturerna är att den i detalj reglerar att bolagsstämman skall hållas på svenska 
och att det skall finnas möjlighet till tolkning. I studien framkom det att de allra flesta 
bolagen, cirka 90 %, har till fullo följt reglerna angående distansdeltagande vid 
bolagsstämman samt att svenska används vid stämman och vid behov erbjuds tolkning. De 
bolag som har avvikit från detta förklarar det med att kostnaden skulle bli för stor samt att de 
utländska ägarna har ombud och därigenom skulle kommunikationen inte försämras. Koden 
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har bidragit till att bolagen måste utöka sin information angående bolagsstyrning både på 
hemsidan och i årsredovisningen. Det har i sin tur lett till att kommunikationen mellan bolag 
och dess intressenter har ökat, då informationen som lämnats av bolagen är mycket utförlig. 
Denna kommunikation ger individer en ökad förståelse och en större möjlighet till samverkan, 
en risk kan dock föreligga att en individ har svårigheter att ta till sig all information då den är 
tämligen komplex.  
 
En uppgift som koden fyller är att få igång en diskussion om innehållet i koden och om vad 
som är god bolagsstyrning. Det är även nödvändigt att koden är föränderlig i syfte att skapa en 
fungerande kod som går att agera praktiskt efter. Denna diskussion möjliggör en dialog för att 
hantera motstridiga intressen. Respondenten från Svenskt Näringsliv bekräftar detta och anser 
att ett utav kodens främsta bidrag är just att sätta fokus på och uppmärksamma 
bolagsstyrningsfrågor. 

5.7 Dominans genom tillämpning av koden 
Den tredje dimensionen som Giddens delar in det sociala systemet i är dominans. Dominans 
skapar makt och inflytande som kan fungera som ett verktyg för att vinna fördelar.   
Koden är en viktig resurs för att uppnå makt för det svenska näringslivet både i Sverige och 
internationellt sett, då den innehåller ett antal regler för hur bolagen skall sköta sin 
bolagsstyrning och vad som är deras ansvarsområde. I dominansstrukturer har detta stor 
betydelse då det visar vem som är ansvarig för vad. Den svenska staten tillsammans med 
svenskt näringsliv den s.k. Kodgruppen utformade koden, vilken är en dominansstruktur. 
Utifrån denna struktur kan makt uppstå, där verkar koden som ett media i vilken makten 
kommer till uttryck. Den auktoritativa makten möjliggör en aktörs rättighet att bestämma över 
någon annan och innehas i detta fall dels av Stockholmsbörsen som innehar rätten att avnotera 
bolag som inte tillämpar koden och dels av Kollegiet som har uppgiften att påverka innehållet 
i koden. De representanter som ingår i Kollegiet kommer ifrån ägarsidan, revisorer och det 
svenska näringslivet. Kollegiet representerar intressentgrupperna, vilket gör att makten att 
påverka kodens innehåll delas lika mellan dessa grupper. 
 
En dominansstruktur kan även finnas internt i ett bolag och en av de största avvikelserna som 
studien påträffade handlar just om makt och frågan om oberoende. De nedan diskuterade 
avvikelserna behandlar om individers oberoende inom bolaget. Den första innefattar 
sammansättningen av valberedningen som 24 % av de undersökta bolagen avvikit ifrån. 
Regeln innebär att valberedningen skall vara oberoende i förhållande till styrelsen i bolaget. 
Anledningen till att bolag har avvikit ifrån detta är att styrelsemedlemmar till stor del även var 
medlemmar i valberedningen. I de flesta fallen var styrelseordförande även ordförande i 
valberedningen på grund av att ordföranden även var den största ägaren i bolaget. Den andra 
regeln som också behandlar oberoendet är regel 3.2.4 som reglerar styrelsens oberoende 
gentemot bolaget, denna regel avvek 14 % av bolagen ifrån. Orsaken till att bolagen avvikit 
ifrån denna regel är att de anser att medlemmarna besitter viktig kompetens, erfarenhet, har en 
god förståelse för bolaget och anser sig fungera väl trots beroendet. Dessa förklaringar anses 
ha en låg trovärdighet då styrelsen har utvärderat sitt eget arbete och sig själva. 
Trovärdigheten skulle stärkas om styrelsens arbete och sammansättning skulle utvärderades 
av en oberoende instans. Makten i dessa bolag innehas således av ett fåtal individer.                  
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5.8 Kritiska reflektioner kring användandet av kode n 
I samhället skapas det med tiden fler institutionella regelsystem som får följden att de blir 
svårare att förstå verksamheter och därmed ifrågasätta dessa. Den svenska koden kan utgöra 
ett hinder då det blir allt svårare för lekmannen att sätta sig in i ytterligare ett regelverk då 
komplexiteten ökar. Ytterligare en negativ konsekvens är att denna komplexitet kan medföra 
att bolag inte vill ansöka om att bli medlemmar på börsen, som flera kritiker påtalade i 
artiklarna, då de tenderar att bli kostsamt att upprätthålla alla regelsystem. Skulle koden vara 
lagstiftad skulle den vara krångligare och dyrare att praktisera men då koden bygger på ett 
system med självreglering blir det enklare, mindre kostsamt och lättare att genomföra den för 
bolagen. 
 
En viktig utgångspunkt vid framtagandet av koden var att stärka förtroendet hos 
intressenterna till bolagen. I arbetet med att stärka detta förtroende har oberoende frågan en 
central roll, men då bolagen enligt ”följ eller förklara” har möjlighet att förklara bort dessa 
regler, vilket vissa har gjort, sänks kodens betydelse. Ett annat möjligt tillvägagångssätt som 
skulle innebära att förtroendet för bolagen stärks är att vissa av dessa regler inte gick att 
förklara bort, utan att bolagen var tvingade att exempelvis ha en oberoende styrelse och 
valberedning. Likaså gäller det reglerna angående revisionsutskott och ersättningsutskott där 
det i vissa bolag är samma ledamöter som sitter i dessa instanser som i styrelsen och i 
valberedningen. I många fall samma personer som innehar styrelseposter inom fler bolag 
vilket gör att några få personer har stor makt inom vissa bolag i det svenska näringslivet. 
Detta i sig kan vara både positivt och negativt då en kunnig och välinsatt individ kan göra stor 
nytta för bolaget men det kan även medföra en risk att en person ensamt har för stort 
inflytande. 
 
Bolagsstyrningsrapporten är i dagsläget inte en del av den formella årsredovisningen. Den 
återfinns dock i bolagens tryckta årsredovisningar som är författad av bolaget själva vilket gör 
att den kan ha inslag av viss marknadsföring. Bolagsstyrningsrapporten har inte som krav att 
den skall vara granskad av revisor och i studien visade det sig att 91 % av de undersökta 
bolagen inte hade revisorgranskat den och endast 7 % av bolagen hade gjort denna 
granskning. Tillförlitligheten skulle stärkas om alla bolag låtit revisorgranska sina respektive 
bolagsstyrningsrapporter. Denna brist kan utgöra ett hinder för kodens syfte som är att stärka 
förtroendet för bolagen. Om en ny bolagsskandal som rör bolagets styrning skulle uppdagas i 
ett av bolagen som idag tillämpar koden, kan detta riskera att sänka trovärdigheten för koden. 
Om kravet blir att bolagsstyrningsrapporten ska revisorgranskas är det i sig ingen garanti för 
att en ny bolagsskandal skulle kunna uppdagas. En revisorsgranskning utförs i form av 
stickprov och därmed är revisorns insyn ej till fullo.  
 
I studien framkom det att informationskravet runt koden har varit omfattande vilket gör att 
byråkratin i bolagen har ökat och därmed också kostnaden för den. I vilken omfattning som 
kostnaden har belastat bolagen framkom inte i studien. Detta var även ett ämne som 
diskuterades av kritiker inför införandet av koden och kan innebära större omställningar för de 
mindre noterade bolagen när de börjar tillämpa den. Svenskt Näringsliv förmodar att de 
mindre bolagen kommer att göra fler undantag från koden, vilket i sig inte utgör någon risk, 
då detta är tanken med principen ”följ eller förklara”. 
 
Då vissa av kodens regler är av rekommenderad karaktär riskerar de att inte få någon större 
genomslagskraft då det är just en rekommendation som vare sig behöver förklaras eller följas.  
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Ett exempel är att eftersträva en jämn könskvotering i styrelsen (se tidigare avsnitt om regel 
3.2.1), vilket i år har visat sig haft en marginell påverkan på nomineringar till styrelseposter 
då dessa är i stort sett oförändrade från föregående år. Aktiespararna anser att koden i detta 
fall ställer ett otydligt krav då eftersträva kan tolkas på olika sätt, de vill verka för fler kvinnor 
i styrelser men anser att kvotering är fel sätt. Ytterligare punkter där koden är vag i sin 
formulering är regleringen kring incitamentsprogrammen för styrelsen, där aktiespararna 
anser att styrelsen skall ha fast och kontant arvode och inte omfattas av incitamentsprogram.   
 
Vissa kritiker menar att det inte går genom regelsystem att tvinga fram god etik och moral. 
Regelsystem har funnits i alla tider men de har hitintills inte hindrat att bolagsskandaler har 
inträffat. Den svenska koden kan säkerligen inte hindra en ny bolagsskandal, men den skapar 
diskussion och debatt. Detta gör att ämnet lyfts fram och belyser vad som anses vara god 
bolagsstyrning. Effekten av detta blir dels att bolagen måste ta hänsyn till koden och dels att 
förståelsen ökar hos individer vad som anses vara rätt och kan därigenom vägleda handling. 
Slutsatsen är att koden inte ensam kan säkerställa att bolagen har en god bolagsstyrning samt 
att de har ett gott etiskt förhållningssätt, den kan dock stödja utvecklingen av god 
bolagsstyrning. Att koden faktiskt bidar till en förbättrad bolagsstyrning är Svenskt Näringsliv 
och Aktiespararna överens om, med motiveringen att den skapar god insyn och belyser 
bolagsstyrningsfrågor. 
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6. Sammanfattande slutsats  
Hur kan utvecklingen av den svenska koden för bolagsstyrning förklaras genom ett 
institutionellt angreppssätt? 
Det institutionella angreppssättet vilkets innebörd har förklarats i detta arbete samt den 
tolkning av den svenska koden som gjorts, påvisar att detta angreppssätt adderar och 
underbygger förståelsen för utvecklingen och användningen av den svenska koden. Den 
tillämpade teoribildningen verifieras därmed i studien. Begreppsapparaten som diskuteras 
nedan bidrar till att öka förståelsen av den svenska koden.  

• En redovisningshistorik ger insikt i att olika redovisningslösningar (i studien 
tillämpningen av koden), uppstår som en konsekvens av de rådande normer och 
värderingar som finns i samhället.  

• Omgivningen har påverkan på bolagen, då de verkar i en internationell miljö får denna 
miljö en inverkan på de svenska bolagen. En internationell förväntning finns att 
regelsystem för god bolagsstyrning skall tillämpas, vilket har bidragit till att koden 
utvecklats.     

• Likformighet handlar om att organisationer mer och mer kommit att likna varandra 
och bekräftas i denna studie, då de tillämpande bolagen utför sin bolagsstyrning på 
liknande sätt. 

• Den organisatoriska teatern ger uttryck för att det är enklare att signalera om 
förändring än att genomföra den. Detta gap mellan vad som sägs och faktiskt görs 
bekräftas i studien att det existerar, dock ej i vilken omfattning. 

• Att ha en legitimitet är av vikt för alla bolag då det visar vad organisationen står för 
och vad som är meningsfullt. Detta främjar även tilliten och förtroendet från bolagets 
alla intressenter, vilket i sin tur skapar förutsättningar för bolaget att locka till sig 
nödvändiga resurser. Koden kan fungera som ett verktyg i syfte att stärka legitimiteten 
för bolagen och få ett godkännande hos dess intressenter. 

• Signifikans visar hur förståelse skapas mellan aktörer. Koden kan fungera som ett 
tolkande schema som kan vara till aktörernas hjälp för att skapa struktur till 
bolagsstyrningen, samt främja kommunikationen i dessa frågor mellan användarna.  

• Dominans som ger makt och inflytande är ett viktigt verktyg för att vinna fördelar. 
Koden kan användas som en resurs både för ägare och svenskt näringsliv, då den visar 
att dessa bolag är framgångsrika i sin rapportering och redovisar sin bolagsstyrning på 
ett öppet sätt.  

I vilken utsträckning efterlevs den svenska koden för bolagsstyrning avseende ”följ eller 
förklara”? 
Studien visar att koden till stora delar följs med få avvikelser, vilket tyder på att bolagen anser 
att det är av betydelse att tillämpa den. Informationsmängden i bolagsstyrningsrapporterna är 
stort men av varierande kvalitet. Vissa bolag har förklarat sina avvikelser mycket utförligt 
medan andra bolag har knappa förklaringar till avstegen de gjort från koden. I studien 
framkom det även att bolagen använt sig av likvärdiga förklaringar till de avvikelser som 
bolagen mest frekvent använt.  
 
Hur bidrar den svenska koden för bolagsstyrning till förbättrad styrning av svenska bolag? 
Alla källor som tagits del av är överens om att syftet med den svenska koden är bra. Den 
svenska koden är ingen garanti mot ekonomisk brottslighet, men den skapar ordning och reda. 
Det främsta bidraget som den svenska koden ger är att den belyser och visar vad som är god 
bolagsstyrning. Detta leder till att det skapas ett underlag för dialog och diskussion, vilket 
ökar öppenheten och det i sin tur främjar förtroendet för bolagen som tillämpar den. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Studien visar att det förekommer ett gap mellan vad som sägs och görs, vilket skapar ett 
intresse för hur koden tillämpas praktiskt inom bolagen. Detta för att se hur koden kommer till 
uttryck i det dagliga arbetet, samt för att utläsa om bolagen handlar efter vad de uppger i sin 
bolagsstyrningsrapport. Koden är främst är utformad för de stora noterade bolagen, en följd av 
detta är att de mindre bolagen kan komma att behöva göra flera avvikelser från den. Vad anser 
då de mindre noterade bolagen, vilka idag inte tillämpar koden, om nyttan med den? Det har 
diskuterats hur stora kostnaderna för bolagen har varit för att implementera och tillämpa 
koden. Uppväger kostnaden för att tillämpa koden nyttan den för med sig, och hur stor är den 
praktiska nyttan med den?  
 
Ett annat angreppssätt skulle kunna vara att undersöka vad Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning anser om sin roll i arbetet med koden. Att undersöka hur stor påverkan är på 
Kollegiet, från exempelvis det svenska näringslivet, i olika frågor som rör bolagsstyrning. 
 
Av intresse för näringslivet och investerare är att se på hur framtiden ser ut för en eventuell 
nordisk kod och kommer det i sin tur att leda till en gemensam ”EU kod”. Hur ser 
bolagsstyrningen ut internationellt sett och vilka etablerade koder tillämpas i andra länder? 
Det finns många i dag växande ekonomier, vilka i framtiden kommer att få mer inflytande och 
kan komma att behöva utveckla riktlinjer för bolagsstyrning. Hur är synen på god 
bolagsstyrning i dessa utvecklingsländer?     
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Bilaga 1- Deltagande bolag 
 
Bolag som deltagit i undersökningen: 
Alfa Laval AB Gunnebo AB Micronic Laser Systems AB Seco Tools AB 

ASSA ABLOY AB Hakon Invest MTG AB Securitas AB 

Atlas Copco AB Hennes & Mauritz AB Munters AB SkiStar AB 

Axfood Haldex AB NCC AB SWECO AB 

Axis Holmen AB Nobia AB Svenska Handelsbanken 

Beijer AB Höganäs AB Nordea Bank AB Skanska AB 

Bergman &Beving AB Hufvudstaden AB NIBE Indutrier AB  SKF AB 

Billerud AB Husqvarna AB OMX SSAB Svenska Stål AB 

Broström AB Industrivärden AB PA Resources AB Swedish Match AB  

Bure Equity AB Indutrade Peab AB Swedbank  

Cardo AB Intrum Justitia AB Q-Med AB Tele 2 AB 

Carnegie Co AB Investor AB Ratos AB TeliaSonera AB 

Castellum AB JM AB SAAB AB Trelleborg AB 

Claes Ohlsson AB KappAhl Holding AB Sandvik AB Ticket Travl Group AB 

Cloetta Fazer AB Kinnevik, Investment AB Sardus AB Unibet Group 

Elekta AB Kungsleden AB SAS AB Vostok Nafta Investment 

Electrolux AB Latour Investment AB Svenska Cellulosa AB Wallenstam Byggnads AB 

Eniro AB Lindex AB Scribona AB Wihlborgs Fastigheter AB 

Ericsson, Telefonab  Lundbergföretagen AB Scania AB Volvo AB 

Fabege AB Meda AB SEB AB Öresund Investment 

Getinge AB    
 
Bolag som inte hunnit publicera sina årsredovisningar varken på nätet eller i tryckt form avseende 
2006 till och med den 13 april 2007: 
Ångpanneföreningen AB 

AarhusKarlshamn AB 

Biovitrum AB 

Boliden AB 

Capio AB 

Hexagon AB 

Lundin Petroleum AB 

Metro International 

New Wave Group AB 

Oriflame Cosmetic 

Q-Med AB 

Securitas Direct AB 

Securitas Systems AB 

Telelogic AB 

Transcom Woldwide 

 

Bolag som enligt OMX skall tillämpa den svenska koden men enligt företagen själva inte gör det: 
Säki AB - tillämpar ännu inte den svenska koden enligt hemsidan 
TradeDoubler AB - noteringsprocessen inleddes före den 1 juli 2005 därför är bolaget inte skyldigt att tillämpa koden vid tidpunkten för 
noteringen, och Stockholmsbörsen har därför inte gjort någon bedömning av bolagets marknadsvärde. Stockholmsbörsen kommer att 
den 31 maj varje år beräkna marknadsvärdet för alla bolag noterade på O-listan. 

WM-data AB - avnoterades från OMX 24 november 2006 

 



Bilaga 2 – Undersökningen i sin helhet. 
 
Förklaring till samtliga parametrar återfinns i tab ell 1-5            

Undersökningen har gjorts genom att titta på alla parametrar i koden men denna        

sammanställning inkluderar bara de parametrar som det förekommit någon avvikelse ifrån.  (Regel 1.2.1 t.o.m. 3.2.4)      

BOLAGETS NAMN Funna avvikelser 1.2.1  1.3.2 1.4.3 1.4.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 3.1.2 3.2.1 3.2.4 

                          

Alfa Laval AB Inga funna avvikelser                       

ASSA ABLOY AB 2           X           

Atlas Copco AB Inga funna avvikelser                       

Axfood 2             X         

Axis 

Har inte uppgett några avvikelser dock framgår av 
bolagstyrningsrapporten en rad avvikelser utan 
förklaring                       

Beijer AB Inga funna avvikelser                       

Bergman &Beving AB 4           X         X 

Billerud AB 2           X           

Broström AB 2         X X           

Bure Equity AB 3                     X 

Cardo AB 1                     X 

Carnegie Co AB 1 X                     

Castellum AB 1             X         

Claes Ohlsson AB 2 X                     

Cloetta Fazer AB 2 X   X                 

Elekta AB 4           X         X 

Electrolux AB 1                       

Eniro AB Inga funna avvikelser                       

Ericsson, Telefonab  Inga funna avvikelser                       

Fabege AB 1                       

Getinge AB 
Inga funna avvikelser dock uppger bolaget 
att sådana finns i inledningen                       

Gunnebo AB 2             X         

Hakon Invest Inga funna avvikelser                       

Hennes & Mauritz AB 2                     X 

Haldex AB Inga funna avvikelser                       

Holmen AB 3                     X 

Höganäs AB 2           X           

Hufvudstaden AB 5         X X           

Husqvarna AB Inga funna avvikelser                       

Industrivärden AB 1                       

Indutrade Inga funna avvikelser                       

Intrum Justitia AB Inga funna avvikelser                       

Investor AB 1                     X 

JM AB 3 X   X             X   

KappAhl Holding AB 2         X             

Kinnevik, Investment AB 2           X         X 

Kungsleden AB 2     X                 

Latour Investment AB 4           X         X 

Lindex AB Inga funna avvikelser                       

Lundbergföretagen AB 4         X X         X 

Meda AB 1                       

Micronic Laser Systems AB 1             X         

MTG AB 2            X          

Munters AB Inga funna avvikelser                       

NCC AB Inga funna avvikelser                       
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Fortsättning av bilaga 2 
  
(Regler 1.2.1 t.o.m. 3.2.4) 
BOLAGETS NAMN Funna avvikelser 1.2.1  1.3.2 1.4.3 1.4.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 3.1.2 3.2.1 3.2.4 

Nobia AB 1                       

Nordea Bank AB 1       X               

NIBE Indutrier AB  7 X X     X X X X       

OMX Uppgett att de ej har avvikelser                       

PA Resources AB 1             X         

Peab AB Inga funna avvikelser                       

Q-Med AB 3 X   X     X           

Ratos AB Uppgett att de ej har avvikelser                       

SAAB AB Inga funna avvikelser                       

Sandvik AB Inga funna avvikelser                       

Sardus AB Uppgett att de ej har avvikelser                       

SAS AB 1     X                 

Svenska Cellulosa AB Inga funna avvikelser                       

Scribona AB 1                 X     

Scania AB Inga funna avvikelser                       

SEB AB Inga funna avvikelser                       

Seco Tools AB 2 X   X                 

Securitas AB 3           X         X 

SkiStar AB 2           X           

SWECO AB 2           X           

Svenska Handelsbanken Inga funna avvikelser                       

Skanska AB Inga funna avvikelser                       

SKF AB Inga funna avvikelser                       

SSAB Svenska Stål AB Inga funna avvikelser                       

Swedish Match AB  Inga funna avvikelser                       

Swedbank  Inga funna avvikelser                       

Tele 2 AB 1                 X     

TeliaSonera AB 2                       

Trelleborg AB Inga funna avvikelser                       

Ticket Travl Group AB Inga funna avvikelser                       

Unibet Group 3     X     X           

Vostok Nafta Investment Inga funna avvikelser                       

Wallenstam Byggnads  2           X           

Wihlborgs Fastigheter  3 X                     

Volvo AB 1                       

Öresund Investment 2           X           
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Fortsättning av bilaga 2 
 
(Regler 3.4.2 t.o.m. 5.1.1) 
BOLAGETS NAMN 3.4.2  3.5.2 3.6.2 3.6.3 3.7.2 3.7.3 3.8.1 3.8.2 3.8.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5.1.1  
                             
Alfa Laval AB                         Granskad av revisor  
ASSA ABLOY AB     X                   Framgår ej  
Atlas Copco AB                         X  
Axfood               X         X  
Axis           X   X         X  
Beijer AB                         X  
Bergman &Beving AB       X           X     X  
Billerud AB     X                   X  
Broström AB                         X  
Bure Equity AB         X X             X  
Cardo AB                         X  
Carnegie Co AB                         Granskad av revisor  

Castellum AB                         
Granskad av revisor exkl intern 

rapporten  
Claes Ohlsson AB               X         X  
Cloetta Fazer AB                         x  
Elekta AB               X   X     X  
Electrolux AB                   X     X  
Eniro AB                         X  
Ericsson, Telefonab                          X  
Fabege AB                 X       X  
Getinge AB                         X  
Gunnebo AB               X         X  
Hakon Invest                         X  
Hennes & Mauritz AB                     X   X  
Haldex AB                         X  
Holmen AB                   X X   X  
Höganäs AB               X         X  
Hufvudstaden AB                   X X X X  
Husqvarna AB                         X  
Industrivärden AB                     X   X  
Indutrade                         X  
Intrum Justitia AB                         X  
Investor AB                         X  
JM AB                         X  
KappAhl Holding AB               X         X  
Kinnevik, Investment AB                         X  
Kungsleden AB X                       X  
Latour Investment AB     X     X             X  
Lindex AB                         X  
Lundbergföretagen AB                       X X  
Meda AB                   X     X  
Micronic Laser Systems AB                         X  
MTG AB                   X     X  
Munters AB                         X  
NCC AB                         X  
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Fortsättning av bilaga 2  
 
(Regler 3.4.2 t.o.m. 5.1.1) 
BOLAGETS NAMN 3.4.2  3.5.2 3.6.2 3.6.3 3.7.2 3.7.3 3.8.1 3.8.2 3.8.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5.1.1  
Nobia AB               X         X  
Nordea Bank AB                         X  
NIBE Indutrier AB    X                     X  
OMX                         X  
PA Resources AB                         X  
Peab AB                         X  
Q-Med AB                         Framgår ej  
Ratos AB                         X  
SAAB AB                         X  
Sandvik AB                         X  
Sardus AB                         X  
SAS AB                         X  
Svenska Cellulosa AB                         X  
Scribona AB                         X  
Scania AB                         X  
SEB AB                         X  
Seco Tools AB                         X  

Securitas AB     X                   
Granskad av revisor exkl intern 

rapporten  
SkiStar AB                   X     X  
SWECO AB               X         X  
Svenska Handelsbanken                         X  
Skanska AB                         X  
SKF AB                         Granskad av revisor  
SSAB Svenska Stål AB                         X  

Swedish Match AB                          
Granskad av revisor exkl intern 

rapporten  
Swedbank                          X  
Tele 2 AB                         X  
TeliaSonera AB     X               X   X  
Trelleborg AB                         X  
Ticket Travl Group AB                         X  
Unibet Group               X         X  
Vostok Nafta Investment                         X  
Wallenstam Byggnads AB             X           X  
Wihlborgs Fastigheter AB               X   X     X  
Volvo AB                   X     X  
Öresund Investment               X         X  
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Bilaga 3  - Intervjufrågor  
 
Här nedan återfinns frågorna som fungerat som underlag vid intervjutillfällena. Dessa frågor består av 
en huvudfråga samt fem delfrågor. 
 
Huvudfråga: 
Hur bidrar den svenska koden för bolagsstyrning till förbättrad styrning av svenska bolag? 
 
Delfråga 1 
Hur tror Ni att den nya koden kommer att påverka och har påverkat bolagsstyrningen i svenska 
börsbolag? 
 
Delfråga 2 
Vilken betydelse tror Ni att koden kommer att få för att underlätta de svenska börsbolagens försörjning 
av svenskt och internationellt riskkapital? 
 
Delfråga 3 
Vilka fördelar och nackdelar anser Ni att koden i huvudsak kommer att ha för de bolag som skall 
tillämpa den? 
 
Delfråga 4 
Hur anser Ni att koden bidrar till ett ökat förtroende i svenska börsbolag?  
 
Delfråga 5 
Övriga kommentarer till Svensk Kod för Bolagsstyrning och dess tillämpning. 
 
 


