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Förord 
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Författare:  Rikard Bergsten, Anny Goth och Ehlin Goth 

 

Handledare:  Petter Boye 

 
Titel:   Svensk bolagsstyrning – Kodens påverkan  

 
Bakgrund:  Företagsskandaler har varit förekommande i svenskt näringsliv, 

med exempel såsom AB Kreuger & Toll. Skandalerna har 

medfört minskat förtroendet för näringslivet men som en 

lösning har Svensk kod för bolagsstyrning utformats.  

 
Syfte:   Sedan implementeringen av Koden år 2005 har det skett en 

utveckling, vilket vårt syfte är att beskriva. Syftet är även att 

beskriva och förklara de svenska företagens förhållningssätt till 

Koden samt ge en förklaring till denna utveckling.  

 

Metod:  Uppsatsen är genomförd med hjälp av en kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden bygger på 

en deduktiv forskningsansats och i den kvantitativa användes en 

abduktiv ansats. I den kvalitativa undersökningen genomfördes 

sju intervjuer med respondenter på Small Cap. 42 bolags 

årsredovisningar studerades i den kvantitativa undersökningen. 

Vi har till största del tillämpat den explorativa metoden.  

Resultat  

och slutsats:  Vårt resultat pekar mot att bolag följer Koden i större  

utsträckning än tidigare. Det har medfört en lägre flexibilitet i 

bolagsstyrningen på grund av följsamheten till Koden men 

samtidigt har det här ökat förtroendet till bolagen. Vi har sett 

indikationer på att det är noteringsavtalet som har påverkat 

bolagens förhållningssätt mest. Aktieägarnas bristande intresse, 

att marknaden inte ser efter substansen i 

bolagsstyrningsrapporterna samt Kodens dåliga samverkan med 

andra regelverk gör att potentialen inte utnyttjas. Det har även 

skett förändringar i bolagens struktur, vilket skapat en ökad 

öppenhet.   
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1 Inledning  
I det här kapitlet berättar vi om bakgrunden till vår forskningsfråga, för att sedan gå in 

på problemdiskussionen. De här två delarna mynnar ut till våra forskningsfrågor. Även 

syftet med uppsatsen samt fokus och avgränsningar blir presenterade.  

 

1.1 Bakgrund 

Några av de kritiska röster som fanns mot Svensk kod för bolagsstyrning, även kallad 

Koden, i ett initialt skede tas upp i Affärsvärlden (Cervenka och Ericson, 2006) och 

lyder; ”Det här är en kollektiv bestraffning för att några få har misskött sig” vilket 

Bernt Magnusson, ordförande för Swedish Match, har uttalat samt ”Det känns som att 

det här är en sorts cancer som växer på bekostnad av affärsverksamheten där folk 

känner sig jätteduktiga om de uppfyller Koden, och tycker att det där med lönsamheten 

kan vi ta sen” som Sven Hagströmer, ordförande för Öresund, säger. När det fanns så 

omfattande kritik mot Koden, varför kom den då till? I det här avsnittet har vi valt att gå 

tillbaka i historien för att ge en förklaring.   

 

Sevenius (2007) talar om att svenskt näringsliv ofta har kantats av företagsskandaler. 

Författaren menar vidare att företagsskandalerna påverkar styrningen av bolag samt 

även regler för aktiebolag och drivit på utvecklingen av dessa. Utvecklingen har syftat 

till en ökning av tillförlitligheten och en minskning av företagsskandalerna.  

 

En av de tidigare företagsskandalerna i svensk historia handlar enligt Sevenius (2007) 

om koncernen AB Kreuger & Toll, som på 1920-talet lånade ut pengar till stater i 

Europa i utbyte mot monopol på tändsticksförsäljningen. Den så kallade 

Kreugerkraschen som senare inträffade berodde dels på koncernens höga belåning 

samtidigt som det visade sig att bokföringen var förfalskad. Den här skandalen 

avslöjade brister i koncernredovisningen, bolagsförvaltningen samt bristande ansvar 

från ledningens sida. Enligt Sevenius var utvecklingen av 1944 års aktiebolagslag 

mycket influerad av de svagheter som visades efter Krugerkraschen.  
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Armour och McCahery (2006) berättar att Enron under 1990-talet var en amerikansk 

framgångssaga på den amerikanska börsen. Under den här tiden visade börsen en hög 

tillväxt år efter år. Enron var ett av de företag som under den här tiden hade 

spektakulära höjningar efter höjningar på aktievärdet. Det här är dock inte det de flesta 

kommer ihåg Enron för. Armour och McCahery hävdar att problemen för Enron började 

uppstå då börsen sjönk efter sin toppnotering. När flera andra framgångsrika bolags 

aktier sjönk i värde steg fortfarande Enrons aktier. Den här positiva uppfattningen av 

bolaget som många personer hade krossades dock under hösten år 2001 då det kom 

fram att företagets redovisning var förfalskad och att andra tjänstefel begåtts av bolagets 

ledning. Det här ledde i sin tur till den största konkursen i historien. Armour och 

McCahery belyser vidare att den amerikanska kongressen svarade väldigt snabbt till det 

som hänt och under sommaren år 2002 lanserades USA:s motsvarighet till vår svenska 

kod för bolagsstyrning. Den nya lagstiftningen som Koden innehöll var avsedd att ge 

tillbaka förtroendet för aktiemarknaden.  

 

Olve och Samuelson (2008) tar upp att etiska koder finns i företag för att skapa en 

värdegrund. På senare tid har det blivit viktigt för företag att visa vilka värden de 

förmedlar. Bolagets intressenter påverkas av vilka värden bolaget förmedlar på den 

marknad som de är verksamma på. Medvetenheten hos intressenterna har enligt 

författarna gjort att det bland annat är viktigt för bolag att jobba med 

hållbarhetsredovisning och koder för bolagsstyrning. Hållbarhetsredovisning handlar 

om att väva in miljöansvar, ekonomiskt ansvar och socialt ansvar och redovisa hur 

företaget förhåller sig till dessa. Förutom att enbart fokusera på den klassiska 

dimensionen, som är den ekonomiska, tas tre dimensioner upp.  

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2011a), även kallat Kollegiet, skriver att 

framväxten av Koden skedde genom ett samarbete mellan den dåvarande 

Förtroendekommissionen och näringslivsorganisationer, vilket ledde till den så kallade 

Kodgruppen. Enligt Kollegiet presenterades ett förslag till Koden i april år 2004 som 

utarbetades av Kodgruppen. Koden tillämpades från juli år 2005 för alla de bolag som 

hade ett marknadsvärde på över tre miljarder kronor som är noterade på A-listan eller 

O-listan. Det tillkom en revidering av Koden som tillämpades från juli år 2008, vilket 

innebar att alla noterade börsbolag skulle använda Koden. De noterade företagen kan 



 

 

 

3 
 

bland annat delas in i tre kategorier, där Large Cap är för de största, Mid Cap för de 

medelstora samt Small Cap för de minsta. Vilken kategori de tillhör beror på företagets 

marknadsvärde. Ett skäl till att alla börsbolag i Sverige ska tillämpa Koden är enligt 

Kollegiet att det är viktigt både för stora som små företag att ha en god bolagsstyrning. 

De skriver också att en revidering av Koden införts från och med februari år 2010. 

 

Svernlöv (2008) berättar att med hjälp av Koden kan de svenska börsbolagen stärka 

förtroendet allmänheten har för bolagen, vilket är ett av dess syften. Författaren menar 

att det stärkta förtroendet för de svenska bolagen uppstår genom att utvecklingen av 

bolagsstyrningen främjas. Skog menar att den här förbättringen i bolagsstyrningen gör 

att näringslivet blir effektivare, vilket i sin tur ökar samhällsekonomins effektivitet. 

Enligt Svernlöv är ytterligare ett syfte med Koden att kunna vara ett alternativ till den 

lagstiftning som redan finns.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ollevik (2005 och 2008) tar upp två perspektiv då det gäller synen på införandet av 

Svensk kod för bolagsstyrning. Ollevik (2005) påpekar att näringslivet till en början hårt 

kritiserade Koden. Den ansågs bland annat vara för detaljerad, för dyr att implementera, 

luddig och inte ha några instanser bakom sig som kontrollerade eller straffade bolagen. 

Tre år senare skriver Ollevik (2008) att kunskapen hos företagen angående Koden var 

god och att 9 av 10 bolagsledningar börjat med förberedelserna för att tillämpa Koden. 

Artikeln baserades på en undersökning angående de bolag som är listade på Mid Cap 

och Small Cap, vilka var de företag som i vissa fall inte behövde tillämpa Koden lika 

tidigt som bolag på Large Cap. Tre år senare menar alltså Ollevik (2008) att Koden inte 

är så svår som bolagen till en början ansåg. Den här utvecklingen ser onekligen bra ut, 

men det täcker inte hela bilden.  

 

Trots implementeringen av Koden har det skett skandaler, där några exempel är 

Carnegie och HQ. Koivisto (2007) tar i sin artikel upp att ekobrottsmyndigheten med 

sitt avslöjande av Carnegie fick se den största insiderhärvan i myndighetens historia. 

Carnegie hade under tre års tid visat ett mycket högre resultat än vad som var fallet. 

Isacson (2010) rapporterar att HQ är ett bolag som under år 2010 varit i fokus. 
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Journalisten berättar att styrelsearbetet har brustit, den interna kontrollen varit bristfällig 

samt att företaget haft en revisor som har haft personliga kopplingar och inte gjort sitt 

arbete. Företagsskandaler sker alltså fortfarande trots Kodens syfte som är främjandet av 

förtroendet för näringslivet.   

 

Kollegiet (2010) har inte som mål att så många bolag som möjligt ska följa alla reglerna 

i Koden. Kollegiet anser istället att det är viktigt med den flexibilitet som följa eller 

förklara för med sig. Det kan enligt Kollegiet i vissa fall leda till bättre bolagsstyrning 

att välja alternativa lösningar än de som Koden tar upp. Om följa eller förklara ska 

fungera bra krävs det att avvikelserna redovisas  med ett högt informationsvärde. 

Kollegiet har sett stora brister i det här, då det gäller att lämna förklaringar till varför 

avvikelser skett. I många fall då det förekommit avvikelser anser Kollegiet att 

informationsvärdet också varit för lågt. Med informationsvärde menas i detta fall hur 

bra förklaringarna är, där ett högt informationsvärde betyder att förklaringarna är bra 

och det motsatta när ett lågt informationsvärde ges. Koden är ytterligare ett steg som 

tagits för att förbättra bolagsstyrning, det finns dock fortfarande frågetecken då det 

gäller vad den åstadkommit.  

1.2.1 Forskningsfrågor 

 Hur har tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning förändrat bolagens sätt att 

arbeta med bolagsstyrning? 

o Hur ser utvecklingen av följa eller förklara ut från Kodens introducering till 

nu? 

o Hur förhåller sig företag till Koden? 

o Varför har företag det förhållningssätt som de har till Koden? 

 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva hur svensk bolagsstyrning har utvecklats 

sedan implementeringen av Koden. Delsyftet är att beskriva och förklara 

förhållningssätten svenska företag har och genom detta förklara varför utvecklingen sett 

ut som den gjort. 
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1.4 Fokus och avgränsningar 

För att se hur svensk bolagsstyrning har utvecklats har vi i främsta hand gjort en 

teoretisk avgränsning som utgår från teori om förändringar i organisationer samt 

potentiella faktorer som skulle kunna ligga bakom dessa förändringar.  

 

En empirisk avgränsning har gjorts eftersom vi valt att studera noterade bolag.  

Anledningen till att vi avgränsat oss till just noterade bolag är för den reglering som 

finns som säger att dessa bolag ska tillämpa Koden.  

 

Vi har valt att undersöka bolag på listorna Large Cap samt Small Cap. Det finns två 

anledningar till att vi valt att undersöka dessa två listor tillsammans och inte bara en av 

dessa enskilt, vilka är:  

o Bolagen på Large Cap har tillämpat Koden i flertalet år. Genom historisk data 

kan därför en utveckling tas fram. Valet att inte enbart studera Large Cap och 

dess utveckling samt förhållningssätt till Koden är på grund av att listan har 

tillämpat Koden ett flertal år, vilket vi tror kan göra att det inte längre 

reflekteras lika mycket över den samtidigt som den nu ingår i arbetsrutinerna.  

o Bolagen på Small Cap har inte tillämpat Koden sedan start, utan de började 

först år 2008. Det här gör att vi ser att det inte är möjligt att studera 

utvecklingen för den tidsperiod vi vill studera utan enbart det förhållningssätt 

som bolagen har till Koden.  

En studie som innehåller både Large Cap samt Small Cap ser vi därför som möjlig på 

grund av att bolagen varit tvungna att börja tillämpa Koden vid olika tidsperioder.  

 

Av ovannämnda anledningar har det skapats en metodavgränsning som består av att 

utvecklingen för Large Cap utgörs av historisk data som samlats in via en kvantitativ 

insamlingsmetod. För att förklara varför utvecklingen ser ut som den gör har vi 

avgränsat oss till att insamlingen från Small Cap görs utifrån en kvalitativ 

insamlingsmetod.  
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1.5 Disposition 

 

 

 

Inledning

• I det här kapitlet introducerar vi läsaren till problemets bakgrund samt de 
forskningsfrågor som vi fokuserat på under uppsatsen

Metod

• Här presenterar vi de vetenskapliga metoderna som vi använt oss av. Vi 
presenterar även våra respondenter och motiverar det kvalitativa, kvantitativa 
och teoretiska urvalet samt kritiserar våra metodval

Teoretisk 
referensram

• I vår teoretiska referensram presenterar vi teorier utifrån tre olika indelningar: 
Problemet, lösningen och reaktionen på lösningen

Empiri

• Här presenteras den kvalitativa datan för de intervjuer som genomförts samt 
den kvantitativa datan som har insamlats genom bolagens årsredovisningar

Analys

• I det här kapitlet har vi sammanfört teori och empiri, vilket ligger till grund för 
vår analys

Slutsatser

• Här redogör vi för de viktigaste  slutsatserna som vi kommit fram till under 
uppsatsens gång
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2 Metod 
I det här kapitlet motiverar vi de olika metodval som har berörts för att på så sätt ge en 

förståelse för hur uppsatsen är uppbyggd.  

 

2.1 Forskningsansats 

Forskarens uppgift är enligt Patel och Davidson (2003) att koppla teori och verklighet 

till varandra. Därefter beskriver författarna att metoden är att antingen använda sig av en 

induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats.  

2.1.1 Induktiv forskningsansats 

Den induktiva forskningsansatsen handlar enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) 

om att forskningen utgår från den empiriska insamlingen. Patel och Davidson (2003) är 

inne på samma linje, då de förklarar att forskaren utifrån den induktiva 

forskningsansatsen studerar objektet och på så sätt samlar in information. Nästa steg för 

forskaren är att uttrycka en teori utifrån dennes informationsinsamling. Forskaren har 

inte innan sin studie studerat de teoretiska referensramarna, istället påtalar Patel och 

Davidson att forskningen har påbörjats med hjälp av empirisk studie. En risk som 

författarna presenterar med användningen av den induktiva forskningsansatsen kan vara 

att underlaget inte har en tillräcklig omfattning i och med att den baseras på företeelser 

som gällde för en viss tidpunkt och för en viss grupp av undersökningsobjekt.  

2.1.2 Deduktiv forskningsansats 

När utgångspunkten är det som forskaren på förhand vet eller har kännedom om genom 

olika teorier är det enligt Bryman och Bell (2005) en deduktiv forskningsansats. Patel 

och Davidson (2003) berättar att om de redan befintliga teorierna är utgångsläget 

kommer objektiviteten i forskningen att förstärkas. Genom den här ansatsen anser de att 

processen i forskningen inte blir lika påverkad av forskarens uppfattningar. Vid 

användningen av den deduktiva forskningsansatsen menar författarna att nackdelen är 

risken för uteblivna upptäckter av nya intressanta företeelser. 

 

Vår kvalitativa studie har en deduktiv forskningsansats då vi genom att läsa teori och 

vetenskapliga artiklar orienterade oss in i ämnet. Vi talade även flera gånger med vår 

handledare samt andra personer som är insatta i vårt aktuella område för att då få 
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möjlighet till respons och få hjälp till att göra en bra kandidatuppsats. Precis som figur 

2:1 visar nedan övergick vi efter insamlandet av vår teoretiska referensram till de 

kvalitativa intervjuerna. På grund av våra begränsade kunskaper inom ämnet ansåg vi 

att den deduktiva ansatsen var bättre att använda sig av. Vi blev därför inte lika 

påverkade av våra egna uppfattningar som vi skulle om vi använt en induktiv ansats. Vi 

ser, precis som Patel och Davidson (2003), att nackdelen med vårt val av ansats är 

svårigheten att upptäcka nya spännande saker på grund av att arbetet grundar sig på de 

teorier vi redan är inlästa på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:1 Användandet av den deduktiva forskningsansatsen för den kvalitativa metoden (Egen bild, 

inspirerad av Patel och Davidson 2003:25) 

2.1.3 Abduktiv forskningsansats 

En kombination mellan induktiv och deduktiv forskningsansats är enligt Gummesson 

(2000) en abduktiv forskningsansats. Genom abduktion menar Olsson och Sörensen 

(2007) att forskarna har sin utgångspunkt i det teoretiska samt den förståelse forskarna 

har i ämnesområdet. Den fördelen som Patel och Davidson (2003) hävdar finns i den 

abduktiva forskningsansatsen är att forskaren inte blir låst medan nackdelen kan vara 

den erfarenhet som forskaren har i form av att denne väljer ämnesområde där 

erfarenheten medför uteslutning av andra tolkningar.  

 

I vår kvantitativa studie har vi i viss mån använt oss av abduktion. I och med att vi i 

teorikapitlet inte ansåg det vara nödvändigt att presentera alla punkter som finns i 

Koden, utan enbart de som vi genom vår datainsamling fann vara viktiga för vår uppsats 
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anser vi att vi just tillämpat abduktion. För att inte behöva samla in onödigt mycket 

information om punkterna i Koden som sedan inte skulle kunna användas övergick vi, 

som visas i figur 2:2, i ett skede till den empiriska insamlingen för att därmed konstatera 

vilka punkter som var viktigast för vår forskning. I ett senare skede återgick vi till teorin 

för en sammanställning av punkterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:2 Användandet av den abduktiva forskningsansatsen för den kvantitativa metoden (Egen bild, 

inspirerad av Patel och Davidson 2003:25) 

 

2.2 Undersökningsmetod 

Kvalitativ och kvantitativ metod är två av de undersökningsmetoder som kan användas 

vid forskning enligt Bryman och Bell (2005). Författarna berättar vidare att en kvalitativ 

studie handlar om att forskaren fokuserar på ord vid insamling och analys. Repstad 

(2007) är inne på samma linje, då han menar att det som är i fokus vid den kvalitativa 

metoden är själva texten. Då det går att ändra frågeställningen och dess ordning under 

hela undersökningens gång anser Holm och Solvang (1997) att det är en av fördelarna 

med den kvalitativa metoden.  

 

Den kvantitativa metoden beskrivs av Holme och Solvang (1997) som att man med 

hjälp av kvantifierbar data försöker förklara det undersökta. Författarna påpekar också 

att för att kunna förklara problemet ska samma egenskaper mätas för hela 
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urvalsgruppen. En fördel med den kvantitativa metoden är att i och med att 

informationen är insamlad från så pass många personer går det att göra generaliseringar. 

 

En stor skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod är enligt Bryman och Bell 

(2005) att i den förstnämnda metoden innehåller insamlingen rika och fylliga data, 

medan vid den kvantitativa metoden är data istället ”hård” och reliabla (exakta). 

Ytterligare en skillnad belyses av Holme och Solvang (1997) och består då av att det vid 

den kvantitativa metoden ges en bredd på undersökningen, medan den kvalitativa 

metoden består av ett djup.  

 

För att få en bredd på uppsatsen valde vi att använda den kvantitativa metoden genom 

att samla in data från bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar för de bolag som 

finns på Large Cap. På det här sättet fick vi en bred förståelse för hur Koden används 

för de aktuella bolagen på Large Cap, vilket är ett av syftena med uppsatsen. Vi har med 

hjälp av den kvantitativa metoden fått, precis som Holme och Solvang (1997) påtalar, 

ett resultat som återspeglar hela populationen.  

 

För att vidare skapa ett djup i våra forskningsfrågor föll valet på att även använda den 

kvalitativa metoden. Vår kvalitativa insamling består av en personlig intervju samt sex 

stycken telefonintervjuer. Genom vårt metodval anser vi att vi fått ett tillräckligt djup 

samt bredd.  

 

2.3 Datainsamling 

Vid en datainsamling kan insamlingen bestå av en eller flera metoder, vilket leder till 

olika sorters data. Primär- och sekundärdata är de data som är aktuella vid olika 

metoder. 

2.3.1 Primärdata 

När en forskare genomför en primärdataundersökning betyder det enligt Dahmström 

(2011) att den data som behövs för forskningen inte sedan tidigare har samlats in. 

Primärdata är situationer som forskaren själv har sett, så kallade 

”ögonvittnesskildringar” eller förstahandsrapporteringar enligt Patel och Davidson 

(2003). En förstahandskälla berättar Repstad (2007) exempelvis kan vara ett 
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originaldokument eller en videoinspelning. Författaren menar vidare att primärdata har 

högre trovärdighet än vad sekundärkällor har, vilket baseras på att informationen från en 

sekundärkälla har passerat fler led än vad primärkällan har gjort. Eliasson (2010) 

fortsätter berätta att vid insamlandet av data är det insamlaren själv som har kontroll 

över processen till skillnad mot om sekundärdata används.  

 

Då vi har intervjuat några av de noterade mindre bolagen har vi i den här uppsatsen 

använt oss av primärdata. Anledningen till att vi ville ha med primärdata är för att vi 

ville ha färsk data som aldrig tidigare har samlats in. För att ytterligare kunna stärka 

vilka effekter vi tror Koden haft sen implementeringen ansåg vi det behövdes intervjuer 

där vi samlar in primärdata. Just den data vi fått in har vi själva kunnat kontrollera 

processen på, så som Eliasson (2010) ovan beskriver som en fördel, och vi kunde på så 

sätt också göra mer utförligare analyser och diskussioner på materialet. 

2.3.2 Sekundärdata 

En datainsamling som sker via sekundärdata är enligt Bryman och Bell (2005) sådana 

data som forskaren inte själv har samlat in utan insamlingen har gjorts av en annan 

person. Dahmström (2011) talar om att ett sätt att samla in information på är genom att 

använda sig av register. Dessa register kan i vårt fall jämföras med de 

bolagsstyrningsrapporter samt årsredovisningar vi har samlat in. Fördelen menar hon är 

att respondenternas börda på att lämna uppgifter minskar samt ett lägre bortfall på grund 

av att känsliga frågor kan undvikas. Bryman och Bell fortsätter berätta att fördelarna 

med att använda sig av sekundärdata istället för primärdata är att när data finns 

tillgänglig så sparar forskaren både tid och pengar. Två nackdelar med sekundärdata 

som författarna presenterar är att insamlingen från första början kan ha gjorts med ett 

annat syfte än vad den som tar del av materialet har samt tiden det tar att göra sig bekant 

med materialet.  

 

Vi har använt oss av sekundärdata i form av de årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter vi gått igenom. Det här medförde positiva effekter i form av 

att vi fick med alla företag på Large Cap, med ett fåtal bortfall, helhetsbedömningen för 

den här gruppen blir så mycket bättre än om det skulle genomföras på annat sätt. Vi har 

också sparat väldigt mycket tid då vi använde oss av det här sättet istället för att 

intervjua alla Large Cap-bolag. Vi anser att rapporterna i fråga är uppställda för samma 
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syfte. Den del av årsredovisningen som vi var intresserade av 

(bolagsstyrningsrapporten) tror vi inte är uppställd av något annat syfte, på så sätt 

försvinner nackdelen.   

2.3.3 Kvalitativa intervjuer 

Den strukturerade intervjun är enligt Bryman och Bell (2005) den intervju som är 

vanligast. De fortsätter berätta att en strukturerad intervju innebär att respondenten får 

svara på frågor utifrån ett redan fastställt frågeschema.  Alla respondenter får samma 

frågor, vilka även ställs i likadan ordning. Bryman och Bell menar att det här gör att 

sammanställningen som forskaren gör i efterhand på så sätt blir jämförbar. En viktig 

aspekt är att frågorna är utformade så att svaren blir av karaktären slutna. Ytterligare en 

bekräftelse på det här ger Trost (2010) genom att berätta att den slutna frågeställningen 

ger svar inom de svarsalternativ som intervjuaren tänkt sig.  

 

Att informanten ska vara så fri som möjligt i sina svar är enligt Dalen (2008) 

huvudsyftet med en öppen intervju. Inga frågor är här formulerade i förväg och om den 

som blir intervjuad inte är villig att öppna sig kan det leda till svårigheter att få ihop en 

tillfredsställande intervju. En annan form för intervjuer är semistrukturerade intervjuer. 

Bryman och Bell (2005) talar om att det då finns specifika teman som ska tas upp. 

Dalen fortsätter berätta att problemställningen kan användas och göras om till olika 

teman som innehåller underliggande frågor. Den som intervjuar behöver inte fullt ut 

följa intervjuguiden utan Bryman och Bell påtalar att denne kan kombinera ordningen 

på frågorna så som önskas. I intervjusituationen kan det uppkomma behov av 

följdfrågor, vilket är en del av de semistrukturerade intervjuerna. På det här sättet 

uppstår det en flexibilitet.  

 

Vid intervjusituationerna har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer för att på så 

sätt få den flexibilitet som Bryman och Bell (2005) talar om. Vi utgick från olika teman 

där vi hade ett antal frågor, dessa teman anser vi belystes väldigt bra och vi kunde 

kombinera ordningen utefter vad respondenten valde att lägga fokus på. 

Eftersom vi ansåg att tillräcklig kompetens och erfarenhet av att genomföra en öppen 

intervju inte fanns hos oss anser vi att vårt val av intervjuform passade oss bäst. Om det 

skulle uppstått svårigheter i form av att respondenterna inte velat öppna sig tillräckligt 

tror vi inte att vi skulle kunnat lösa det på plats. Den strukturerade intervjun passade oss 
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inte heller i och med att vi ville ha svar på vad intervjupersonen ansåg om olika ämnen. 

Den här intervjuformen anser vi inte skulle gett oss ett tillräckligt djup. 

 

2.4 Urval 

I de flesta forskningarna är det en stor population som ska undersökas och Holme och 

Solvang (1997) menar att forskaren då är tvungen att göra ett urval.  

2.4.1 Kvalitativt urval 

Syftet för undersökningen konstaterar Kvale (1997) bestämmer hur många 

intervjupersoner som behövs. Författaren menar också att antalet intervjuer beror på 

tiden och resurserna som forskaren har samt på lagen om avtagande avkastning. Den 

urvalsmetod som används måste enligt Holme och Solvang (1997) vara passande för 

undersökningen som ska göras. De talar också om att forskaren måste ha ett urval där 

intervjupersonerna ska kunna bidra med kunskap angående det som undersöks.  

 

Vår ambition har varit att vi ska ha tid med både kvalitativa intervjuer och en insamling 

av kvantitativ data. När det gäller de kvalitativa intervjuerna har vi valt att fokusera på 

de företag som är noterade på Small Cap. Vårt urval hade vi först tänkt vara främst 

utifrån geografiska områden som passar oss bäst, det vill säga de företag som finns 

belägna i Kalmarområdet och som vi på ett smidigt sätt skulle kunna ha en personlig 

intervju med. Vi insåg dock att vi var tvungna att utvidga vårt urval ytterligare då det 

inte fanns tillräckligt med företag på Small Cap inom Kalmarområdet. Holme och 

Solvang (1997) talar om att det är viktigt att respondenterna som intervjuas kan bidra 

med kunskap, vilket vi tänkte på när vi gjorde vårt urval. Vi ville intervjua personer som 

är väl insatta i företagets ekonomi samt hur företaget förhåller sig till Svensk kod för 

bolagsstyrning.  

 

Här följer en presentation av de företag samt de respondenter vårt kvalitativa urval 

består av:  

 Aerocrine AB verkar inom medicin och har som fokus att förbättra behandlingen och 

kontrollen av patienter med inflammation i luftvägarna. Under år 2010 avvek inte 

företaget från Koden. Vi har intervjuat Michael Colerus som är ekonomichef på 

Aerocrine. 
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 Dagon AB verkar inom fastighetsbranschen och finns över hela Sverige. Dagon avviker 

år 2010 från punkterna 7.3 samt 9.1 som innebär att styrelsen inte har inrättat ett 

revisions- eller ersättningsutskott. Vi har talat med Camilla Jarl, IR- och 

kommunikationschef.  

 Elanders AB är en tryckerikoncern som ingår i branschen sällanköpsvaror- tjänster. I 

årsredovisningen för år 2010 anges att företaget har en avvikelse; vilket är att styrelsens 

ordförande är ordförande i valberedningen, avvikelse från punkt 2.4 i Koden. Andréas 

Wikner är ekonomidirektör för Elanders AB:s koncern.  

 Electra Gruppen AB är ett företag där varor och tjänster inom hemelektronik 

levereras. Företaget äger namn och koncept för AUDIO VIDEO, RingUp och 

Digitalbutikerna, men själva butikerna ägs av entreprenörer. De tillhör branschen 

sällanköpsvaror- och tjänster. De avvikelser som redovisas i årsredovisningen för år 

2010 är att ledamot i ersättningsutskottet är beroende samt att bolaget inte har någon 

intern revision. Vår respondent från företaget är Anneli Sjöstedt, ekonomichef samt 

personalchef.  

 Probi AB är ett företag inom probiotisk forskning, vilket medför att de ingår i 

branschen hälsovård. I årsredovisningen för år 2010 anges att företaget följer Koden 

helt. Niklas Brandt är CFO för Probi.  

 Rottneros AB har en produktion som består av avsalumassa, vilket är pappersmassa. 

Bolaget verkar därmed inom branschen material. I bolagsstyrningsrapporten 2010 hade 

Rottneros inga avvikelser från Koden. Vår respondent är Tomas Hedström som arbetar 

som ekonomi- och finansdirektör.  

 Sigma AB delas in i branschen informationsteknik och verksamheten består exempelvis 

av att erbjuda kunden lösningar i form av digital kommunikation, de erbjuder också att 

applikationer ska finnas tillgängliga via mobila klienter samt samverkan av 

affärsprocesser, människor och information. I årsredovisningen för 2010 har en 

avvikelse förekommit, nämligen punkt 9.2 enligt gällande Kod, vilket innebär att 

ersättningsutskottet inte varit oberoende. Lars Sundqvist har befattningen ekonomichef. 
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2.4.2 Kvantitativt urval 

Det är enligt Holme och Solvang (1997) viktigt att bestämma vilket urval forskaren ska 

göra vid framställningen av kvantitativ data. Vid en stor population bör ett urval ske 

bland enheterna. Urvalet ska bero på det syfte som undersökningen har. De fortsätter 

med exemplet att enheter som är representativa för populationen ska vara med i urvalet 

om forskaren ska kunna uttala sig om hela populationen.  

 

För att samla in kvantitativ data bestämde vi oss för att göra ett urval från de noterade 

företagen på Large Cap. Vår ambition var att granska alla de 56 företag på Large Cap 

och därmed sträcka vårt urval till hela enheten. Vid vår insamling av kvantitativ data 

märkte vi att en del av bolagen inte gick att ha med i vår sammanställning och blev på 

det viset bortfall. Bortfallet berodde på en del olika saker, bland annat tillämpningen av 

ett annat lands kod eller att bolaget inte varit noterat vid Large Cap vid tidpunkten när 

Koden började implementeras. 14 av 56 bolag föll på det sättet bort, vilket gör att 75 % 

av hela Large Cap inkluderas i vår undersökning.  

 

Det fanns flertalet bolag som inte hade sin årsredovisning publicerad på sin hemsida för 

åren 2005 eller 2010. Vi kunde i de flesta fall då istället få tag på årsredovisningar från 

år 2006 och 2009. Då Koden reviderades i februari år 2010 ansåg vi att bolag som inte 

publicerat sin årsredovisning för det här året skulle räknas som bortfall, vi använder 

alltså inte årsredovisningar från år 2009. Vi anser det som ett korrekt bortfall då vi ville 

ha en enhetlig bild av hur bolag använder Koden idag, att ha med en annan version av 

Koden ansåg vi skulle ge oss ett underlag som inte byggde på samma förutsättningar. 

Den första revideringen av Koden skedde år 2008 och därför ansåg vi det acceptabelt att 

använda årsredovisningar från år 2006 istället för år 2005 i de fall då årsredovisningar 

inte fanns tillgängliga för det året.   

2.4.3 Teoretiskt urval 

Genom insamling, kodning och analyserande av data uppstår det enligt Gummesson 

(2000) ett teoretiskt urval. Vidare berättar författaren att forskaren ska besluta vilken 

information som i nästa steg ska samlas in för att därmed förbättra teorin i den riktning 

som framkommit på grund av olika mönster. Den här processen förklarar Bryman och 

Bell (2005) är kontinuerlig samtidigt som Denscombe (2000) hävdar att processen 

avslutas först när forskaren upplever en teoretisk mättnad. När ytterligare material inte 
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tillför någonting nytt angående ämnesområdet uppstår det enligt Denscombe en 

teoretisk mättnad.  

 

Genom en ständig upptäckt av nya områden och på det sättet kontinuerlig utveckling av 

teorikapitlet har det teoretiska urvalet gjorts. Vi har utgått från det som Gummesson 

(2000) förklarar ovan, att forskaren ska avgöra vilken information som ska samlas in i 

nästa steg. Vi har tillämpat det då vi genom att använda oss av en teori sett en tendens 

till ytterligare användbara teorier. Avsikten med de valda teorierna är att ge en bakgrund 

till ämnesområdet samt kunna svara på våra forskningsfrågor. Den teoretiska mättnaden, 

som Denscombe (2000) berättar om, anser vi uppfylla eftersom vi inte kan tänka oss 

mer teori för att kunna svara på våra forskningsfrågor.  

 

2.5 Deskriptiv och explorativ metod 

Forskning kan utmärkas av olika metoder, såsom deskriptiv metod samt explorativ 

metod.  

2.5.1 Deskriptiv metod 

När en beskrivning av någon händelse görs berättar Gummesson (2000) att en 

deskriptiv studie har gjorts. En deskriptiv studie är enligt Merriam (2009) en rik och 

djup beskrivning av ett fenomen. Vid en komplett och noggrann beskrivning av 

undersökningen anser författaren att det i det här fallet handlar om en djup beskrivning.  

2.5.2 Explorativ metod 

Vid en utformning av mer precisa frågor samt hypoteser kan forskaren enligt 

Gummesson (2000) utgå från den explorativa metoden. För att inom forskningsområdet 

få veta så mycket som möjligt samt hitta orsakssamband menar Olsson och Sörensen 

(2007) att den explorativa metoden kan användas. De berättar vidare att det för 

forskaren är viktigt att studera området brett, då det kan finnas kunskapsluckor där ny 

kunskap måste hittas.  

 

Vår ambition under uppsatsens gång har varit att ha både en bredd och ett djup inom 

ämnesområdet. Genom den kvantitativa insamlingen har vi uppnått den bredd som 

Merriam (2009) talar om. Samtidigt har ett djup åstadkommits från den kvalitativa 

insamlingen, vilket är orsaken till tillämpningen av den explorativa uppsatsen. Vårt 
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fokus har ändå varit den explorativa metoden i form av att vi ville förklara varför 

bolagen har ett visst förhållningssätt till Koden.  

 

2.6 Sanningskriterier 

Både en forskare och en person som läser forskningsrapporter utgår enligt Denscombe 

(2007) från att forskningen bedrivits genom exakthet. Patel och Davidson (2003) talar 

om två begrepp som används som mått på osäkerheten vid informationsinsamlingen, 

dessa är reliabilitet samt validitet, vilka vi ska presentera och diskutera nedan. 

2.6.1 Reliabilitet 

Hur god reliabilitet en undersökning har svarar på hur väl resultatet är tillförligt enligt 

Patel och Davidson (2003). De menar vidare att det som har observerats både innehåller 

ett sant värde och ett falskt värde, där det falska värdet kan bero på slumpmässiga 

variationer som gör att det vid olika undersökningar inte uppkommer samma värden. 

Bryman och Bell (2005) säger att när det gäller reliabilitet och tillförlitlighet ska en 

undersökning helst visa lika resultat, även om undersökningen görs på nytt samt med 

andra respondenter. Om det blir samma resultat även fast undersökningen görs på nytt 

samt om den nya undersökningen görs med andra deltagande respondenter säger Olsson 

och Sörensen (2007) att det handlar om överensstämmelse. En hög överensstämmelse 

tyder enligt författarna på hög reliabilitet.  

 

Vår ambition med uppsatsen har varit att den ska inneha hög reliabilitet. Vårt fastställda 

resultat ska alltså speglas av hög tillförlitlighet så gott som det går. Det som Olsson och 

Sörensen (2007) beskriver ovan, om undersökningen görs på nytt med andra 

respondenter och det ändå blir samma resultat fås hög reliabilitet, anser vi har inträffat 

för vår undersökning. Vi baserar det på vår kvantitativa utgångspunkt som varit 

bolagsstyrningsrapporter, vilka normalt inte ändras efter publicering. Det här anser vi 

indikerar på att om undersökningen skulle göras ytterligare en gång med dessa bolag 

skulle samma resultat ges. Vid undersökning för ett annat räkenskapsår anser vi däremot 

att resultatet skulle kunna bli något annat, i och med företagens föränderliga omvärld, 

vilket kan ändra bolagens tillämpning av Koden. Skulle någon göra om undersökningen 

på Large Cap skulle samma antal bolag vara med i undersökningen om samma 

motiveringar till urvalet används. Vi vill dock reservera oss för fel som kan ha uppstått i 
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datainsamlingen. Datainsamlingen har gjorts så grundligt som möjligt men den 

mänskliga faktorn kan ha påverkat i form av till exempel skrivfel och läsfel när vi 

samlat in data. Det avgörande för att få ett resultat med hög reliabilitet är enligt oss att 

göra en grundlig datainsamling vilket vi anser att vi ändå har gjort.  

2.6.2. Validitet 

Med validitet menas hur väl de använda måtten mäter det vi haft i åtanke att mäta, vilket 

Bryman och Bell (2005) berättar om. Även Olsson och Sörensen (2007) är inne på 

samma spår som Bryman och Bell, då författarna talar om att validitet är det mått som 

talar om ifall det som mäts är det rätta att mäta baserat på den utvalda frågeställningen.  

 

För att kunna besvara vår frågeställning har det varit viktigt för oss att våra utförda 

mätningar ska ha mätt det som vi vill mäta. Därför har vi varit väldigt noggranna med 

diskussionen angående vad varje mätning innebär för vår undersökning. På det sättet 

anser vi att vi kommit fram till mätmetoder som fungerat för just oss och vårt syfte med 

uppsatsen. För att öka validiteten för de kvalitativa intervjuerna gjorde vi ett utkast med 

intervjufrågor som vi sedan låtit vår handledare läsa och ge feedback på. På det här 

sättet kunde vi ändra och ställa ännu bättre intervjufrågor och därmed vara säkra på att 

vi mäter det vi avser mäta.  

 

2.7 Källkritik 

För en prövning om man ur det redovisade materialet kan få ett annat resultat är ett 

tillvägagångssätt enligt Hultén, Hultman och Eriksson (2007) att koncentrera sig på det 

kritiska tänkandet. Författarna berättar vidare att det kritiska tänkandet i huvudsak 

består av ifrågasättande, vilket leder till ytterligare handlingsalternativ samt säkrare 

slutsatser. Thurén (2005, sid 13) talar om fyra kriterier för källkritiken, vilka är följande: 

 

 ”Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

 Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan.  

 Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. 
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 Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ges en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen 

att förvränga verklighetsbilden.”   

Vid insamlingen av sekundärdata från företagens bolagsstyrningsrapporter valde vi att 

vara kritiska. Det som vi främst haft ett kritiskt tänkande mot är den tendensfrihet som 

Thurén (2005) ovan talar om. Vi har sett en benägenhet till att företagens 

bolagsstyrningsrapporter inte är reviderade av en revisor, men då det finns andra som 

kontrollerar dessa rapporter, exempelvis börsens revisorer, anser vi äktheten vara 

tillräcklig.  

 

Vi har strävat efter ett kritiskt tänkande till den litteratur som vi har använt oss av. 

Exempelvis när det gäller källor som behandlar Koden har vi haft för avsikt att de ska 

vara sådan litteratur som inte har många år på nacken, det vill säga ett kort tidssamband 

som Thurén (2005) ovan beskriver. Vårt beslut grundar sig på att Koden har reviderats 

sedan den först introducerades, senast år 2010, vilket gör att aktuell litteratur behövs för 

en uppsats om ämnet.   

2.7.1 Triangulering 

Merriam (1998) skriver att olika strategier kan användas för en ökning av validiteten 

och reliabiliteten i kvalitativ forskning, där ett sätt är användning av triangulering. 

Triangulering går ut på att man bland annat kan använda flera olika källor för att styrka 

vad som hittats. Ibland kan olika källor som är motsägelsefulla kring ett visst fenomen 

hjälpa till att ge en helhetsförståelse, ett holistiskt perspektiv. Vidare berättar Merriam 

att triangulering alltså har två huvudsakliga syften, ge forskningen högre validitet och 

reliabilitet samt skapa en bredare förståelse. 

 

Vi har i stor utsträckning följt de anvisningar som Merriam (1998) ovan gav för att 

uppfylla triangulering. Genom att presentera olika källor anser vi trianguleringen är 

uppfylld samtidigt som flera åsikter har kommit fram. Vår utgångspunkt har varit att 

inte bara visa en sida av myntet utan även presentera motstridande åsikter. Det har vi 

försökt genomföra både vid metodteorin och vid teorin för ämnesområdet.  Det positiva 

som trianguleringen har medfört är den högre validiteten samt reliabiliteten.  
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När det gäller de vetenskapliga artiklarna har vi gjort ett medvetet val i att inte använda 

oss av triangulering. Orsaken till det här är att vi ansåg att det inte görs samma 

forskning igen eftersom man vill studera någonting nytt. Det här har medfört att vi 

genom de vetenskapliga artiklarna endast presenterat ett perspektiv på dessa områden.  

 

2.8 Metodkritik 

Från Kodens implementering år 2005 har det skett revideringar som vi är medvetna om. 

Det har tillkommit punkter inom Svensk kod för bolagsstyrning, men det har också 

tagits bort punkter. Kodens syfte anser vi dock fortfarande vara densamma och det är 

därför möjligt att jämföra företagens tendens till att följa eller avvika från Koden för år 

2005 respektive 2010. 

 

Vi har uppmärksammat tidigare forskningar och uppsatser om Koden och att det även 

finns inom området för följa eller förklara. Vi har dock haft ambitionen att inte göra en 

kopiering av tidigare frågeställningar där författarna bedömde alla företagen som 

berördes av Koden (Large Cap, Mid Cap samt Small Cap). Vi valde att se på 

utvecklingen för företagen på enbart Large Cap samt komplettera det med kvalitativa 

intervjuer för företag noterade på Small Cap och på det sättet upptäcka en ny inriktning 

på problemet. Även Kollegiets utgivning av årsrapporter behandlar alla bolagen på 

börsen, vilket medförde att vi ansåg att det fanns en anledning till att enbart studera 

företag på Large Cap genom en kvantitativ studie. 

 

Då vi haft avsikten att göra både en kvalitativ och en kvantitativ studie anser vi att vi 

fått ett djup och en bredd i vår uppsats som helhet. Vi kan dock vara kritiska till att vi 

valt en kvantitativ studie för företagen på Large Cap då det med kvalitativa intervjuer 

troligen skulle bli ett mer djup i vår undersökning. Vi kan försvara oss med att vi anser 

att det troligtvis inte är lika enkelt att få intervjuer med de stora börsbolagen på Large 

Cap som det är med de mindre företagen på Small Cap.  

 

Vi har gett alla våra respondenter utom två tillgång till intervjufrågorna innan 

intervjutillfället. De två respondenterna som inte fick tillgång till intervjufrågorna var 

vår enda personliga intervju samt en av våra sex telefonintervjuer. Till den personliga 
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intervjun ville vi kunna diskutera öppet med respondenten på grund av att vi anser det 

lättare med djupare diskussion öga mot öga istället för över telefon. Till en början var 

det inte meningen att vi skulle delge respondenterna intervjufrågorna men på grund av 

att en intervju inte gav oss det djup vi ville bestämde vi oss för att delge våra 

respondenter frågorna och ge dem möjlighet till förberedelser. Samtidigt fungerade det 

här som en påminnelse att intervjun skulle äga rum. Vi är delvis kritiska till vårt beslut. 

Vår kritik beror på den möjlighet som det ges för dessa personer att på förhand kunnat 

välja hur de vill svara för att vara så lojala mot sin arbetsgivare som möjligt. Det har 

funnits en risk för att svaren inte kommit lika naturligt eller spontant som med våra 

andra respondenter. Det kan dock mycket väl vara så att det motsatta är lika sant. Utan 

att delge intervjufrågorna kanske vi inte skulle fått samma djup som vi fått på grund av 

att de inte haft tid att sätta sig in i frågornas formuleringar.  

2.8.1 Access 

Ett av de problem vi fått lägga stor del av vår tid på under vår uppsats var hur vi skulle 

komma åt den empiri vi behövde. Ett av forskarens största problem är enligt 

Gummesson (2000) att få access till verkligheten. Han förklarar access som förmågan 

att komma tillräckligt nära objektet som studeras, för att kunna förstå det. Två olika 

sorters access är beskrivna, där Gummesson förklarar fysisk access som den 

grundläggande förutsättningen för forskning som inriktar sig på beslut-, 

implementerings- och förändringsprocesser. Exempel på fysisk access är att få tillgång 

till företagsbesök eller kontakt med personer i ett företag. Det andra steget, mental 

access, är förståelsen av vad det är som verkligen händer i exempelvis en process. 

Mental access fås bland annat genom att få personer att beskriva processen eller som 

forskare själv observera den.   

 

Uppsatsen är upplagd med en kvantitativ studie där bolag på Large Cap är 

representerade utifrån deras årsredovisningar eller bolagsstyrningsrapporter. Vidare 

innehåller uppsatsen en kvalitativ studie där bolag på Small Cap är respondenter. Kritik 

kan riktas mot att vi genomfört en uppsats där bolag för två olika börslistor är 

representerade. Vi vill dock förtydliga att det här handlar om den access som 

uppkommit. Så som Gummesson (2000) påtalar ovan innebär fysisk access att det kan 

vara svårigheter med att komma i kontakt med personer i företag, vilket vi anser kan ha 

inträffat för oss om vi skulle göra intervjuer med personer som arbetar i bolag som är 
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noterade på Large Cap. Vi menar då att stora bolag som finns noterade där, som även 

kan vara internationellt stora, inte i samma grad har möjlighet att ställa upp som bolag 

på Small Cap. Därför föll valet på Small Cap-bolag.  
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3 Teori 
I det här kapitlet vill vi ge läsaren förståelse för bolagsstyrning och Svensk kod för 

bolagsstyrning. Vi har även haft ambitionen att belysa potentiella förändringsfaktorer 

så som traditioner och system samt öppenhet i företag. Avslutningsvis förklarar vi hur 

de olika delarna förhåller sig till varandra genom en analysmodell. 

 

3.1 Problemet med delegering av beslutsfattande  

Ett av de mest centrala problemen när det gäller företagsskandaler i aktiebolag är 

delegeringen av beslutsfattandet. Ägarna i ett aktiebolag överlåter beslutsfattandet till 

styrelse och bolagsledning men det är inte i det här initiala skedet som det uppstår 

problem, utan det är om någon i bolaget utnyttjar den maktposition som denne fått. Det 

här problemet hanteras i agentteorin.  

 

Ett problem som kan uppstå i relationen mellan principaler (huvudmän) och agenter 

(ombud) är enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) exempelvis att 

styrelsen kan besluta att de ska få hög bonus vilket inte alltid överensstämmer med 

aktieägarnas syn. Anthony och Govindarajan (2007) redogör för ett annat problem som 

kan uppkomma, vilket är hur principalen ska motivera agenten att vara så produktiv 

som möjligt och utföra det som principalen vill samtidigt som principalen inte kan 

övervaka det som agenten gör. På grund av att aktieägarna inte på en daglig basis kan se 

vad den verkställande direktören gör kan de inte på ett tillräckligt bra sätt se hur denne 

påverkat bolagets resultat och ekonomiska ställning. Det uppstår så kallad asymmetrisk 

information enligt författarna. Om två parter har precis samma information så har ingen 

av dessa något övertag, de går då in i avtalet med lika stor osäkerhet påpekar Lundmark 

(2010). Om en part har annan information som den andre inte har uppstår så kallad 

asymmetrisk information. Frank och Bernanke (2009) säger att asymmetrisk 

information står i vägen för att båda parter ska sluta affärer som är fördelaktiga för båda. 

Den part med minst information sluter därför ofta kontrakt som är mindre fördelaktiga 

än den part som har mer information till hands. De bolagsstyrningsmekanismer som 

reducerar det asymmetriska informationsproblemet mest menar Holm och Schøler 

(2010) är öppenhet och oberoende styrelse. 
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Även Lubatkin, Lane, Collin och Very (2005) anger att problem kan uppkomma då 

kontraktet mellan parterna har benägenhet att vara ofullständigt och utsatt för risk på 

grund av att personerna exempelvis har självintresse samt begränsad rationalitet. Det 

kan också vara på grund av organisationen, på bristande målöverrensstämmelse 

medarbetarna emellan. Om agenten kan ta egna initiativ till aktiviteter som gynnar 

dennes eget intresse är målöverrensstämmelsen bristfällig menar författarna. 

 

Att svenska styrningsmekanismer har påvisat vissa likheter med den klassiska 

agentteorin, men att det ändå finns vissa skillnader, är Lubatkin, Lane, Collin och Very 

(2005) inte överraskade av. Då ägandet och kontrollen skiljs ifrån varandra menar de att 

det i amerikanska organisationer uppstår en mängd asymmetrisk information. De hävdar 

att det är i USA som det grundläggande antagandet om agentteorin har utvecklats. 

Vidare har de kunnat dra slutsatsen att asymmetrisk information har mindre betydelse 

för svenska organisationer än vad betydelsen är för de amerikanska.    

 

Ännu en skillnad som blivit uppmärksammad i studien är skillnaden mellan Sveriges 

och USA:s formella lagar som berör ledning och aktieägare. Lubatkin, Lane, Collin och 

Very (2005) menar att Sveriges formella lagar bleknar i jämförelse med USA:s. 

Slutsatsen angående Sverige är att landets regelverk i mångt och mycket består av 

normer med kollektivt ansvar samt frivillig tillämpning. För en nation är det enligt 

Lubatkin et al svårt att imitera en annans nations utövning av bolagsstyrning. 

Bolagsstyrningen uppkom för att på så sätt lösa de problem som en nation har men då 

olika nationer har olika förutsättningar hävdar författarna att nationerna behöver 

implementera bolagsstyrning som är anpassade just efter deras villkor.  

 

3.2 Bolagsstyrning 

För att komma ifrån de problem som presenterats ovan då det gäller ledande 

befattningshavare som utnyttjar sin position och inte gör det bästa för ägarna och 

företaget så har det utvecklats vissa lösningar. Bland annat har Svensk kod för 

bolagsstyrning utarbetats. Ett av Kodens syften är att främja förtroendet för svenskt 

näringsliv genom att sätta upp riktlinjer som kompletterar lagstiftning och ser på så sätt 

till att bolaget styrs på ett mer effektivt sätt sett ur aktieägarnas syn. 
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Enligt Sevenius (2010) har bolagsstyrning flera olika definitioner beroende på om man 

koncentrerar sig på ekonomisk forskning, utredningar eller regelverk. Sevenius 

presenterar dock en övergripande definition av bolagsstyrning som den process som kan 

användas för att styra och dels kontrollera ett bolag. Författaren påpekar att 

bolagsstyrning har gått från att vara allmänna diskussioner om felaktigheter i 

näringslivet, de så kallade företagsskandalerna, till att vara regler som bolagen ska följa. 

 

Bolagsstyrning utmärks enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2010) av tre 

beslutsorgan och ett kontrollorgan. De tre beslutsorganen omfattas av att bolag ska ha 

en bolagsstämma, styrelse samt verkställande direktör medan kontrollorganet innebär 

att bolagsstämman ska utse en revisor. Kollegiet påpekar att det finns ett hierarkiskt 

förhållande mellan beslutsorganen, se figur 3:1 samt beskrivning av de olika organen 

nedan. Alla dessa delar i bolagsstyrningen behandlas i Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

Figur 3:1 Den svenska modellen för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010:10)  

 

Ägare: Kollegiet berättar att aktieägarna har rätt till deltagande i företagens 

bolagsstämma. Aktieägarnas inflytande medför att balansen vad gäller makten mellan 

ägare, styrelse och bolagsledning gagnas.  

 

Bolagsstämma: Enligt Kollegiet är bolagsstämman det beslutsorgan med högst 

hierarkisk ordning, alltså är både styrelsen och verkställande direktören underordnad 
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bolagsstämman. Kollegiet påpekar att en bolagsstämma ska hållas senast sex månader 

efter att företagets räkenskapsår avslutats.  

 

Styrelsen: Styrelsen har enligt Kollegiet ansvar för organisationen och dess förvaltning. 

Styrelsen kan emellertid delegera uppgifter till andra, men det är fortfarande styrelsen 

som har det slutgiltiga ansvaret för organisationen och förvaltningen i bolaget. Kollegiet 

berättar vidare att det ska finnas minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens 

ordförande.  

 

Verkställande direktör: Bolagets verkställande direktör är ansvarig att sköta bolagets 

löpande förvaltning. Kollegiet påtalar också att styrelsen kan ge anvisningar till 

verkställande direktören om vilka uppgifter i bolagets förvaltning som denne ska göra. 

Kollegiet anger också att verkställande direktören är underordnad styrelsen, se figur 3:1 

ovan.  

 

Revisor: Enligt Kollegiet bestämmer bolagsstämman bolagets revisor. Revisorn har till 

uppgift att granska företagets finansiella rapporter och ekonomiska handlingar samt se 

över att styrelsens och den verkställande direktörens skötsel av bolaget är korrekt. 

Kollegiet påpekar att det är viktigt att revisorn varken blir påverkad av styrelsen eller 

den verkställande direktören.   

 

Styrningen av bolagen ska innebära att den avkastning som aktieägarna kräver på det 

investerade kapitalet ska nås, Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2005) berättar vidare 

att det här i sin tur ska medföra en tillväxt och effektivitet i samhällsekonomin. 

Sevenius (2010) påpekar att det finns två målsättningar med bolagsstyrning, vilka dock 

är oförenliga med varandra. I de arbetsmetoder som införs i de större bolagen är det 

första målet stabilitet. Om dessa arbetsmetoder är etablerade och öppna skapas det tilltro 

för näringslivet. Det andra målet för bolagsstyrning är att arbetsmetoderna i bolagen ska 

få stöd till att utvecklas och förändras vid behov. Det är stabiliteten och flexibiliteten 

som således är huvudaspekterna i formuleringen av bolagsstyrningens mål. 

3.2.1 Svensk kod för bolagsstyrning 

Vid tillkomsten av Koden skrev Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2005) att 

bolagsstyrningen i Sverige behövdes utvecklas. Ett högt förtroende för näringslivet 
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ansåg de var viktigt. Skapandet av en kod för bolagsstyrning när det redan fanns lagar 

och regler inom området berodde enligt Kollegiet på att Förtroendekommisionen och 

andra organisationer uttryckte ett behov av en heltäckande översikt av vad som är god 

sed för bolagsstyrning.  

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2011b) berättar att deras uppgift är att underlätta 

bolagsstyrningen i Sverige. De vill därför skapa en effektiv och välfungerande kod som 

börsbolagen kan använda. Kollegiet använder sig av synpunkter från de bolag som har 

implementerat Koden men också av de aktörer som är berörda, det insamlade materialet 

analyseras och användbara förändringar kan ske. Kollegiets uppgift är också att 

utvärdera de internationella reglerna och bedöma vilka konsekvenser de kan få i den 

svenska bolagsstyrningen men de ska också öka kunskapen och förståelsen angående 

den svenska bolagsstyrningen på den internationella kapitalmarknaden.  

 

Kodens utveckling inleddes enligt Sevenius (2010) efter förslag om kod från Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning samt Förtroendekommisionens rapport, se figur 3:2 nedan. 

Vid den första tillämpningen, som skedde 1 juli 2005, var det de bolag som hade ett 

börsvärde över tre miljarder kronor som skulle implementera Koden. Enligt figuren 

nedan var det vid den här tidpunkten cirka 100 bolag som började tillämpa Koden. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2011a) anger att det sedan implementeringen år 

2005 har skett två revideringar av Koden, år 2008 samt år 2010. Efter implementeringen 

har Kollegiet fortlöpande arbetat med att utveckla Koden, det här medförde att den 

första revideringen innebar att alla svenska börsbolag skulle tillämpa Koden. Sevenius 

hävdar att det handlade om cirka 200 bolag som ytterligare började tillämpa Koden.  
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Figur 3:2 Bolagskodens utveckling (Sevenius, 2010:36)  

 

Gällande Svensk kod för bolagsstyrning är disponerad i tio kapitel presenterade av 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2010);  

 

Kapitel 1 Det första området behandlar bolagsstämman, här beskrivs hur 

stämman ska förberedas och genomföras.  

 

Kapitel 2 Tar upp hur val och arvodering av styrelse samt revisor ska 

behandlas. 

 

Kapitel 3 - 7 Kapitlen tar upp olika delar av styrelsens arbete, exempelvis vilka 

uppgifter styrelsen ska ha, storlek och sammansättning av 

styrelsen, styrelseledamöternas uppdrag, styrelseordförandes 

ansvar samt hur styrelsens arbetsformer ska se ut. 

 

Kapitel 8 Behandlar hur processen för utvärdering av styrelse samt 

verkställande direktör ska gå till. 

 

Kapitel 9 Kapitlet går in på hur ersättningar till ledande befattningshavare 

ska behandlas. 
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Kapitel 10 I det sista kapitlet behandlas hur informationen om bolagsstyrning 

ska nå ut till allmänheten. 

 

Nedan visas de vanligaste avvikelserna för Large Cap-bolag år 2005 och 2010 och vad 

de innebär enlig Kollegiet (2005 och 2010). För övriga punkter som dessa bolag avvikit 

ifrån som vi valt att inte belysa, se Bilaga 1. 

 

Punkt 2.1.2 i Koden för år 2005 sammanfaller till stor del med punkterna 2.3 och 2.4 i 

Koden för år 2010. Punkterna tar upp hur sammansättningen av valberedningen skall se 

ut. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelseordförande eller annan 

styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktör eller 

någon annan från bolagsledningen skall inte vara ledamot här. Punkterna säger också att 

majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen.  

 

Punkt 3.2.4 i Koden för år 2005 sammanfaller med punkt 4.4 i Koden för år 2010. 

Punkten behandlar att de styrelseledamöter som blivit valda ska vara oberoende mot 

bolaget och bolagsledningen. En styrelseledamot anses inte vara oberoende i de fall då 

personen är eller under de senaste fem åren varit verkställande direktör eller varit 

styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år.  

 

Punkt 3.6.2 i Koden för år 2005 säger att styrelse och VD skall innan de skriver under i 

årsredovisningen ge en försäkran att den är framtagen inom ramarna för god 

redovisningssed. 

 

Punkt 3.7.2 i 2005 års Kod tar upp att en rapport ska utformas gällande den interna 

kontrollen. Den här rapporten ska upprättas årligen av styrelsen och innehållet i 

rapporten ska enligt Kollegiet vara hur organiseringen är av de finansiella rapporterna 

samt hur det har fungerat under räkenskapsåret. Bolagets revisor ska granska rapporten. 

Det här sammanfaller i stor del med punkt 7.4 i 2010 års Kod.  
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Punkt 3.8.2 i 2005 års Kod innebär att ett revisionsutskott ska konstrueras av styrelsen. I 

utskottet ska minst tre styrelseledamöter finnas. Dock ska majoriteten av ledamöterna 

vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget samt att minst en av 

ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Om ett företag 

har en mindre bolagsstyrelse kan bolagsstyrelsen ta hand om utskottets uppgifter, dock 

får inte en styrelseledamot som ingår i bolagsledningen vara med i arbetet. Det här 

sammanfaller också med 2010 års Kod, punkten är då istället 7.3. 

 

Punkt 4.2.1 i Koden för år 2005 behandlar att ett särskilt ersättningsutskott skall 

inrättas. Punkten tar upp att styrelsens ordförande får vara ordförande i utskottet och 

denne behöver alltså inte vara oberoende. Övriga ledamöter skall dock vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen.  Denna punkt sammanfaller med punkt 9.1 

och 9.2 för 2010 års Kod.   

 

Punkt 4.2.2 i Koden för år 2005 behandlar att styrelsen på ordinarie bolagsstämma skall 

presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

bolagsledningen. Förslaget skall även återfinnas på bolagets hemsida i samband med 

när kallelsen till stämman utfärdas.    

3.2.2 Normgivning och självreglering 

Självregleringen som följa- eller förklaraprincipen medför anser Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning (2010) i flera fall är bättre än lagar. Som tidigare nämnts behöver bolaget 

inte följa allt som ingår i Koden, så länge de förklarar varför avvikelsen uppkommit och 

hur de handlade istället. Kollegiet menar vidare att deras roll med Koden är att vara ett 

normgivande organ, inte ett tvingande, och på så sätt främjas självregleringen 

ytterligare. De poängterar ytterligare att de inte övervakar eller dömer enskilda företag 

utifrån hur de tillämpar Koden. Inför implementeringen av Svensk kod för 

bolagsstyrning svarade Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2004) på vem det är som 

bestämmer om ett bolag följt Koden och hur bestraffningar delas ut till de bolag som 

inte följt Koden och svaret blev att det är marknadens uppgift. De säger att 

Stockholmsbörsen först och främst övervakar efterlevnaden av Koden, precis som de ser 

över andra börsregler. Som tidigare redovisats får bolag välja att inte följa Koden om de 

förklarar, Kollegiet påpekar att om förklaringen är godtagbar bedöms detta direkt av 

marknaden. Koden innehåller inga bestämmelser då det gäller bestraffningar utan detta 
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ska marknaden reglera, om ett bolag inte använder Koden på ett förtroendegivande sätt 

kommer de bli bestraffade i form av ett lägre förtroende på kapitalmarknaden menar 

Kollegiet.  

3.2.3 Följa eller förklara 

Hur engelska bolag förhåller sig till följa- eller förklaraprincipen har Arcot, Bruno och 

Faure-Grimaud (2010) studerat. Resultatet visar att många bolag följer punkterna i 

koden, men de som inte följer har ofta dålig kvalitet på de förklaringar som ges till 

varför de inte följer den. När de kategoriserade bra och dåliga förklaringar utgick de 

från hur generella eller specifika förklaringarna var. Den absolut sämsta förklaringen 

var dock när inte någon förklaring alls till en avvikelse gavs. En bra förklaring är enligt 

författarna mycket mer specifik än dåliga och går in mer på djupet än de dåliga där bara 

generella drag till varför avvikelse skett ges.  

 

Efter den engelska kodens implementering har Arcot, Bruno och Faure-Grimaud (2010) 

sett en tydlig tendens att många som haft dåliga förklaringar gått över till att följa 

koden. I de få fall då företag gått från att följa till att istället ge förklaringar fann man att 

det endast fanns ett fall där bolag börjat ge bra förklaringar, de resterande som börjat 

förklara istället för att följa har gett dåliga förklaringar. Varför det ser ut på det här 

sättet har Arcot, Bruno och Faure-Grimaud inget definitivt svar på men resonemanget 

går bland annat i riktningen att många bolag inte kan ge ett bra svar på avvikelser på 

grund av att de inte har någon bra anledning eller att de har anledningar men tar inget 

steg i riktningen att börja förklara. Det finns heller ingen tendens att kvaliteten på 

förklaringarna ska ha förbättrats över tiden. 

 

Kapitalmarknaden har enligt Arcot, Bruno och Faure-Grimaud (2010) inte hunnit vänja 

sig vid koden, speciellt då det gäller den förklarande delen av den. Marknaden har dömt 

företag utifrån deras formella uttalanden istället för vilken substans som funnits i 

företagets bolagsstyrning. Detta i samband med att företag har kryssat för punkterna 

som ingår i koden utifrån sina egna bedömningar utan att tänka över vad det egentligen 

betyder har gjort att det skapat störningar då det gäller legala och ekonomiska aspekter.   

 

Aktieägarna har inte haft ett förebyggande fokus på bolagsstyrning utan Arcot, Bruno 

och Faure-Grimaud (2010) framhäver att aktieägarna oftast tar upp problem efter dessa 
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hänt. Det här skapar problem på grund av att de är de enda som egentligen kan tvinga 

fram en förändring. De gånger aktieägarna väl satt press på företagens bolagsstyrning är 

det åt följahållet och inte åt förklarahållet.  

 

Arcot, Bruno och Faure-Grimaud (2010) påpekar att kodens största prestation är det 

höga antalet bolag som följer den. Förklaradelen av koden är ineffektiv om alla bolag 

följer den eller om inga meningsfulla förklaringar ges. Den relativa fördelen av 

flexibilitet istället för en tvingande kod ska mätas i hur många bra förklaringar på 

avvikelser som ges. 

 

3.3 Förändringar i organisationer och förändringsfaktorer 

Hur lösningen på agentproblemet och asymmetrisk information som Koden erbjuder tas 

emot av bolagen beror på vilka förändringar som sker i organisationerna och vilka 

förändringsfaktorer som ligger bakom förändringen.  

3.3.1 Pådrivande och motverkande grupper 

Anställda i organisationer som i sitt arbete är berörda av förändringar kan känna olika 

motstånd till det här menar Bakka, Fivelstad och Lindkvist (2006). Motståndet kan 

bestå av att de anställda känner ett bristande engagemang eller en motvilja inför en 

förändring. Motstånd vid förändringen kan vara då den anställde känner sig osäker 

angående framtidens arbetsinnehåll och då personen känner maktlöshet. Vidare redogör 

författarna att motståndet som kan uppstå i en organisation kan beskrivas i ett 

fasförlopp. Den första fasen i förloppet utgörs av att förändringsbehovet tillbakavisas 

och leder till att de befintliga lösningarna försvaras. Bakka, Fivelstad och Lindkvist 

hävdar att förloppet fortsätter med att de anställda i organisationen förändrar sin åsikt 

om att förändringen är negativ till att anpassa sig och senare också förstå vikten av den 

nya implementeringen. 

 

När en organisation behöver förändras finns det enligt Hoogendoorn, Jonker, Schut och 

Treur (2009) två delar, en som vill motverka förändringen samt en del som vill driva 

förändringen framåt. Modellen i sin helhet visas i figur 3:3. Den här 

förändringsprocessen innebär enligt Hoogendoorn et al att de anställda blir medveta om 

de förändringar som i framtiden kommer att ske.  
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Figur 3:3 Movement of an organisation from a status quo to a desired state (Hoogendoorn, Jonker, Schut 

och Treur, 2009:2) 

 

Enligt Hoogendoorn, Jonker, Schut och Treur (2009) består modellen av de tre stegen; 

”unfreezing”, ”movement” samt ”refreezing”. Det första steget, unfreezing, består av att 

de drivande krafterna överväger de motdrivande krafterna och den här fasen uppstår när 

det blir tydligt att en förändring är nödvändig. Bakka, Fivelstad och Lindkvist (2006) 

berättar att det i förändringsprocessen kan uppstå olika uttrycksformer och dessa är från 

accepterande till aktivt motstånd. De anställda som upplever förändringen och 

accepterar den har enligt författarna benägenheten att samarbeta på ett entusiastiskt sätt. 

Bakka, Fivelstad och Lindkvist berättar vidare att de anställda som reagerar med 

likgiltighet tenderar till att endast arbeta med det som denne får anvisningar om. De som 

möter förändringen med ett passivt motstånd tenderar till att få en bristfällig inlärning 

medan de som har ett aktivt motstånd till förändringen ofta protesterar eller utför 

felaktiga arbetsuppgifter. Orsakerna till motstånd menar författarna uppstår exempelvis 

när det för de anställda krävs mer arbete och då samtidigt måste lära sig ytterligare 

företeelser. Förändringar skapar också motstånd eftersom det kan innebära en förvirring 

då det är åtskilligt nya arbetsuppgifter och rutiner för de anställda.  

 

Det andra steget, movement, innebär enligt Hoogendoorn, Jonker, Schut och Treur 

(2009) att organisationen tar det riktiga steget till förändringen. Det sista steget, 

refreezing, menar författarna syftar till att den nya organisationen ska behållas, vilket 

betyder att företaget inte ska hamna på ”status quo” igen. Slutsatsen är att det är viktigt 



 

 

 

34 
 

att de anställda är delaktiga i förändringen även om de till en början har en negativ 

inställning. På det sättet kan organisationen lämna stadiet status quo. Författarna menar 

vidare att vid en sådan dynamisk omvärld som företag idag har är det nödvändigt med 

vissa strukturer och faciliteter som på så sätt hjälper organisationen att förändras.  

3.3.2 Traditioner och system 

Smith (2006) berättar att det finns olika redovisningstraditioner i form av den 

kontinentala traditionen och den anglosaxiska traditionen. Skillnaden mellan 

traditionerna är att den kontinentala traditionen utgår från nedskrivna lagar och att den 

anglosaxiska traditionen istället har en utgångspunkt i sedvanerätt som senare har 

utökats av fall från domstolar. Smith anger att utvecklingen av redovisningen beror på 

hur ägarstrukturen ser ut i de större företagen inom de båda traditionerna. Författaren 

hävdar att i den kontinentala traditionen finns det ett avgörande ägarinflytande i form av 

banker, staten eller där familjen äger de dominerande aktierna. I den anglosaxiska 

traditionen är det däremot företag där spridningen av ägarna har varit större samt att 

dessa företag har varit börsnoterade i en större omfattning. 

 

Cuervo (2002) berättar att olika miljöer kan göra så att bolagsstyrningsmekanismer 

varierar. Det finns två huvudsakliga system, där en av dem är det stora 

aktieägarkontrollsystemet, där aktieägarna har kontrollen, vilket är starkt kopplat till den 

kontinentala traditionen. Det andra systemet är marknadskontrollsystemet, där just 

marknaden har kontrollen och är kopplat till den anglosaxiska traditionen. Sverige har 

kantats av den kontinentala traditionen och Sevenius (2010) hävdar därmed att 

kontrollen historiskt varit hos aktieägarna. Enligt Cuervo har ett perfekt 

bolagsstyrningssystem inte kunnat skapas från de två olika systemen. Författaren 

berättar vidare att då det gäller det stora aktieägarkontrollsystemet behövs det mer 

marknadskontroll och mindre av koderna för bra bolagsstyrning för att kunna uppnå det 

maximala värdet för företaget.  

 

Enligt Cuervo (2002) är effektiviteten i bolagsstyrningen begränsad i den kontinentala 

traditionen genom existensen av huvudaktieägare, vilket skapar barriärer för 

bolagsstyrningen. Sevenius (2010) berättar vidare att bolagsstyrningen stöter på 

svårigheter då det stora flertalet aktieägarna inte är engagerade i hur bolaget förvaltas 

samt inte heller i de ärenden som rör styrningen. Cuervo menar att endast genom att 
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implementera marknadskontroll kommer bolagsstyrningen förbättras i den kontinentala 

traditionen. Författaren berättar vidare att koder för bolagsstyrning kan i den 

kontinentala traditionen implementeras officiellt men inte upprättats enligt lag. 

3.3.3 Öppenhet 

En förutsättning för bolagsstyrning är information, vilket Sevenius (2010) berättar beror 

på intressenternas vilja att veta vad som sker i bolaget. Författaren menar då att de 

externa intressenterna ska få tillgång till information då det är viktigt att få dem att 

begripa verksamheten. Bolagens styrning och kontroll ska enligt Sevenius ske med 

öppenhet där öppenhetens funktion är att kunna konstatera att den makt som kan uppstå 

i bolagsledningen inte används på ett olämpligt sätt. De finansiella rapporterna är 

viktiga att presentera för intressenterna då det handlar om ekonomisk information samt 

den information som har inflytande på aktiekursen. 

 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) beskriver att på 1950- och 1960-talen 

uppkom tankar om att organisationer inte är slutna system, utan istället öppna system. 

Vidare berättar de att organisationer är beroende av omvärlden för att på så sätt få kraft. 

Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) påpekar att de organisationer som präglar och 

präglas av sin omvärld är öppna organisationer. Organisationer kan därför enligt 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre ses som öppna system.  

 

En förklaring till det öppna systemet som företag består av är utifrån det institutionella 

perspektivet, vilket behandlar att företag i stort är påverkade av externa faktorer så som 

regelverk och andra organisationer. Vidare påpekar Eriksson-Zetterquist, Kalling och 

Sthyre (2006) att en öppen organisation inte helt kan styras inifrån organisationen, utan 

påverkas i styrningen även av de externa faktorer som kan uppkomma. Bakka, Fivelsdal 

och Lindkvist (2006) berättar att om en organisation ska förstås så är det den omvärld 

som företaget ska övervinna som ska studeras.  

 

Omgivningen har en stor effekt på en organisations uppbyggnad och struktur, där 

omgivningen enligt Huanshijiao och Yangxin (2010) kan delas in i två kategorier. Den 

första kategorin inkluderar externa faktorer som har en direkt effekt på ett företags 

dagliga verksamhet, vilket kallas för realtid eller operationell omgivning.  Huanshijiao 

och Yangxin anger att i kategorin ingår bland annat leverantörer, konkurrenter, 
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arbetsmarknaden och finansiella organ. Externa faktorer är huvudfaktorn till att 

organisationers strukturer förändras, här spelar den operationella omgivningen en stor 

roll. Den andra kategorin inkluderar externa faktorer som påverkar hela organisationen 

och kallas för total- eller bakgrundsomgivning. Faktorer som ingår är enligt Huanshijiao 

och Yangxin ekonomi, politik, lagar och samhället i stort. Ändringar i ekonomi, politik 

och lagar menar de har en stor effekt på organisationen och dess struktur. Författarna tar 

som exempel upp den stora förändring som skedde i kinesiska bolag efter att reformerna 

mot ett öppnare Kina togs. 

 

I en undersökning av 100 danska noterade bolag har Holm och Schøler (2010) försökt 

att förklara hur skillnader då det gäller expansion på internationella kapitalmarknader 

och ägarspridning påverkar bolagsstyrningsmekanismerna ”öppenhet” och ”oberoende 

styrelse”. Öppenhet och oberoende styrelse är det som reducerar det asymmetriska 

informationsproblemet mest av alla bolagsstyrningsmekanismer enligt Holm och 

Schøler. De menar vidare att det därför är väldigt viktigt att länder även har de här 

mekanismerna implementerade i sina bolagsstyrningskoder.  

 

Ett av huvudresultatet för Holm och Schøler (2010) är betydelsen att ett företag med en 

expandering internationellt arbetar mer öppet med bolagsstyrning. Deras undersökning 

antyder att om företaget är exponerad mot en internationell kapitalmarknad är det mer 

viktigt med öppenhet av bolagsstyrning. De berättar vidare att ju mer ett företag är 

exponerad till en internationell kapitalmarknad, ju mer sannolikt är det att företaget har 

valt en hög nivå av öppenhet av bolagsstyrning. Resultatet av undersökningen indikerar 

enligt Holm och Schøler också på att företag som satsar mer på öppenhet i sin 

bolagsstyrning oftast är de mest välpresterande bolagen.  

 

De danska bolagen med spritt ägande använder sig i fler fall av 

bolagsstyrningsmekanismen oberoende styrelse, vilket Holm och Schølers (2010) 

undersökning indikerar. Forskningsresultatet pekar på att mekanismen oberoende 

styrelse på så sätt är viktigare för bolag med mer spritt ägande. De berättar vidare att de 

noterade bolagens vardag har blivit att följa de krav som finns för ”följa eller förklara” i 

koden. Genom Holm och Schølers undersökning har de kommit i kontakt med flera 
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olika orsaker till skillnader i följsamhet och menar att på grund av att bolag har olika 

agendor påverkar det skillnader i användandet av bolagsstyrningsmekanismer.  

 

3.4 Analysmodell 

I figur 3:4 nedan presenteras hur de olika delarna i teorikapitlet förhåller sig till 

varandra. Utgångspunkten ligger i agentteorin som behandlar problem så som 

asymmetrisk information. För att minska dessa problem och stärka förtroendet för de 

svenska noterade bolagen introducerades Svensk kod för bolagsstyrning med sin följa- 

eller förklaraprincip som en slags lösning. Kodens introduktion ledde till en förändring i 

organisationer. Hur denna förändring sett ut beror bland annat på vilka pådrivande och 

motverkande grupper inom och utanför bolaget som finns. Andra förändringsfaktorer 

som kan påverka är traditioner, system, ägarstruktur och kapitalmarknaden. 

Förändringen i organisationen är det centrala här på grund av att riktningen den tar 

påverkar bland annat hur öppet ett bolag väljer att vara då det gäller bolagsstyrning. Det 

här påverkar i sin tur hur mycket asymmetrisk information som kommer finnas i 

organisationen. Det är i huvudsak utifrån den här modellen och dess nära koppling till 

förändringar som vi kommer diskutera teori och empiri tillsammans.  

 

 

Figur 3:4 Hur teoridelarna förhåller sig till varandra (Egen figur) 

Reaktionen

Förändringar i organisationer och förändringsfaktorer

Lösningen

Svensk kod för bolagsstyrning

Problemet

Agentproblemet, asymmetrisk information och företagsskandaler 
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4 Empiri 
I kapitlet presenterar vi vårt insamlade material, både den kvalitativa data som är 

insamlad från Small Cap-företag samt den kvantitativa data insamlad från Large Cap-

företag.  

 

4.1 Utvecklingen av följa eller förklara i siffror 

Nedan presenteras data som vi fått fram genom vår kvantitativa insamling. 

Datainsamlingen består av årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter för 42 bolag 

på Large Cap som sedan aggregerats. Webbadresser till dessa återfinns i 

källförteckningen. 

 

År 2005 avvek våra 42 observerade Large Cap-bolag tillsammans 69 gånger från 

Koden. Om man istället studerar hur många avvikelser de enskilda bolagen hade 

varierar det här från ingen till fem avvikelser. 33 % av alla bolag hade ingen avvikelse, 

19 % en avvikelse, 19 % två avvikelser, 12 % tre avvikelser, 12 % fyra avvikelser och 5 

% hade fem avvikelser. För fördelning på antal avvikelser bolag hade 2005 se figur 4:1. 

 

 

Figur 4:1 Procentuell fördelning av antalet avvikelser för år 2005 (Egen figur) 
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År 2010 avvek bolagen istället 37 gånger från Koden tillsammans, vilket betyder en 

minskning av antalet avvikelser med 46 % vid en jämförelse med år 2005. Det högsta 

antalet avvikelser ett bolag hade år  2010 var fyra, i jämförelse med år 2005 då det 

istället var fem. År 2010 hade 40 % av alla bolag ingen avvikelse, 43 % en avvikelse, 

10 % två avvikelser, 2 % tre avvikelser och 5 % fyra avvikelser. För fördelning på antal 

avvikelser bolag hade 2010 se figur 4:2. 

 

 

Figur 4:2 Procentuell fördelning av antalet avvikelser för år 2010  (Egen figur) 

 

Medelvärdet då det gäller antal avvikelser för ett bolag var år 2005 1,64 medan 

medelvärdet för år 2010 istället låg på 0,88. Vi ser här en väldigt kraftig minskning 

jämfört med 2005. Standardavvikelsen har också minskat, år 2005 låg den på 1,57 

medan den för år 2010 var 1,02. Ett lägre medelvärde betyder att det totala antalet 

avvikelser minskat, då antalet företag i undersökningen är densamma för båda åren. Den 

lägre standardavvikelsen innebär att det skett en harmonisering, de skiljer sig mindre 

ifrån varandra när det gäller antal avvikelser. År 2005 avvek ett bolag i genomsnitt med 

± 1,57 avvikelser ifrån medelvärdet. År 2010 avvek ett bolag istället i genomsnitt med ± 

1,02 avvikelser ifrån medelvärdet. För uträkningar samt formler på standardavvikelsen 

se Bilaga 3.  
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När datainsamlingen genomfördes fann vi tendenser till bättre förklaringar för år 2010. 

År 2005 var det ibland svårt att utläsa vilka avvikelser som företag hade men det här 

problemet var inte lika vanligt för år 2010.  

4.1.1 Bolag och deras utveckling 

I det här avsnittet har vi för avsikt att visa utvecklingen vad gäller antal avvikelser ett 

bolag hade år 2005 i jämförelse mot vad de hade år 2010 för att se i vilken riktning som 

olika avvikelsegrupper utvecklats. Ett bolag förs in i en avvikelsegrupp baserat på antal 

avvikelser de hade 2005. 

 

I tabell 4:1, som visas nedan, är de olika bolagen grupperade utefter hur många 

avvikelser de hade år 2005 under kolumnen ”antal bolag” (aggregerad form). I 

kolumnen ”antal avvikelser 2010” redovisas hur många avvikelser varje bolag istället 

hade för år 2010 (observera, bolagens antal avvikelser redovisas här bolag för bolag). 

Kolumnen ”antal avvikelser 2010” visar alltså exakt hur de olika företagen i grupperna 

har utvecklats med avseende på antalet avvikelser mellan 2005 och 2010.  

 

Grupp Antal avvikelser 2005 

Antal 

bolag Antal avvikelser 2010 

A 0 14 

1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 

0, 0 

B 1 8 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 

C 2 8 1, 1, 2, 4, 2, 1, 0, 0 

D 3 5 1, 0, 3, 1, 0 

E 4 5 0, 1, 2, 1, 1 

F 5 2 4, 2 

Tabell 4:1 Tabell över utvecklingen av avvikelser baserat på 2005 års avvikelser, indelat i grupper A-F 

(Egen tabell) 

 

Avvikelsegrupp A bestod år 2005 av 14 bolag där samtliga följde Koden helt. År 2010 

hade fem av bolagen i denna grupp redovisat en avvikelse. Utvecklingen för företag 

med ingen avvikelse har alltså varit antingen oförändrad eller med en ökning på en 

avvikelse. 
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I grupp B, där antalet avvikelser år 2005 var en, ingår åtta bolag där utvecklingen varit 

antingen oförändrad eller minskat i antalet avvikelser. Det här framgår av att fem bolag 

år 2010 redovisade en avvikelse medan resterande tre bolag nu börjat följa Koden helt. 

 

Grupp C, representeras av åtta bolagen som hade två avvikelser från Koden år 2005, 

vilka är fördelade enligt följande antal avvikelser år 2010; det är endast två av de åtta 

bolagen som har samma antal avvikelser år 2005 som 2010. De andra förändringarna 

består av att ett av bolagen har fyra avvikelser, tre av bolagen har minskat sina 

avvikelser i form av att de nu avviker från en punkt medan två följer Koden helt.  

 

Av de fem bolagen i grupp D, som alla hade tre avvikelser, var det endast ett bolag som 

år 2010 låg på samma nivå. I de övriga fallen visade det sig vara en minskning, då två 

av bolagen enbart avvek från en punkt samt att de resterande två bolagen det här året 

följde Koden fullt ut.  

 

Den första gruppen där utvecklingen visar att antalet avvikelser endast har minskat är i 

grupp E. För år 2005 var det fem bolag som avvek från fyra punkter. Ett av bolagen 

avvek 2010 från två punkter, tre bolag avvek från en punkt och ett av gruppens bolag 

följde Koden fullt ut.  

 

Antalet bolag som avvek från Koden fem gånger år 2005 inom grupp F var två stycken. 

Utvecklingen av gruppens avvikelser för år 2010 består av fyra respektive två 

avvikelser. 

4.1.2 Utvecklingen av antalet avvikelser per punkt 

Antalet avvikelser per punkt för år 2005 och år 2010 visas nedan i figur 4:3 respektive 

figur 4:4. De tre punkter som avveks mest ifrån år 2005 var 2.1.2, 3.7.2 och 4.2.1. 

Andra punkter som det avveks mycket från (fyra eller fler) år 2005 var punkterna 3.2.4, 

3.6.2, 3.8.2 och 4.2.2. Det här året var det alltså sju punkter som det avveks fyra eller 

fler gånger ifrån. År 2010 avveks det mest från punkt 2.4. Det här året var det två 

punkter till som det avveks fyra eller fler gånger ifrån, vilka var punkterna 2.3 samt 9.1. 
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Figur 4:3 Antal avvikelser per punkt för år 2005 (Egen figur) 

 

 
Figur 4:4 Antal avvikelser per punkt för år 2010 (Egen figur) 

 

Punkt 2.1.2 från år 2005 sammanfaller med punkterna 2.3 och 2.4 från år 2010. År 2005 

var det 10 bolag som avvek här, 2010 var det istället tolv. Det här betyder att det skett 
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en utveckling där fler bolag avviker från valberedningens sammansättning och 

oberoende. Punkterna 2.3 och 2.4 från år 2010 är vidareutvecklingar och förtydliganden 

av den gamla punkten 2.1.2. Det ställs hårdare krav på framförallt oberoendet då det 

gäller ledamöterna i valberedningen i båda dessa nya punkter. De anledningar som ofta 

togs upp var att den som var styrelseordförande eller annan styrelseledamot var 

ordförande i valberedningen eller att majoriteten av ledamöterna inte var oberoende. 

Dessa avvikelser motiverades ofta med att personerna i fråga var de mest lämpade på 

sina positioner. 

 

Punkterna 3.7.2 och 3.7.3 hade år 2005 tillsammans 13 avvikelser, dessa punkter 

sammanfaller med 7.4 från år 2010.  Det var bara en avvikelse år 2010. Punkterna 

behandlar bolagens interna kontroll. En rapport om den interna kontrollen skall 

upprättas, men om bolaget inte har en särskild granskningsfunktion av det interna ska 

styrelsen årligen utvärdera om en sådan funktion behövs. En annan aspekt som skiljer 

mellan åren är att 2005 stod det att den interna rapporten skall granskas av revisorn, 

detta gör det inte år 2010, kraven på denna punkt har alltså sänkts. De flesta bolagen 

motiverade avvikelsen år 2005 till att Kollegiet i ett uttalande sagt att rapporten kan 

begränsas till att bara beskriva den interna kontrollen avseende den finansiella 

rapporteringen och att ingen revision av denna behövs.  

 

Den tredje punkten år 2005 som det avveks mest från är 4.2.1, denna punkt 

sammanfaller med punkterna 9.1 och 9.2 från år 2010. Tidigare avveks det tio gånger, år 

2010 avveks det istället åtta gånger. Dessa punkter innebär att ett ersättningsutskott 

skall finnas, styrelsens ordförande får vara ordförande och behöver alltså inte vara 

oberoende. Övriga ledamöter skall dock vara oberoende. Punkt 9.1 beskriver mycket 

tydligare än tidigare vad ersättningsutskottet skall göra. Vanliga anledningar var att det 

fanns aktieägarrepresentanter i styrelsen. Det här motiverades genom att det ansågs 

acceptabelt att avvika från oberoendekravet på grund av just att det var 

aktieägarrepresentanter i styrelsen, ägarstrukturen spelade alltså in. 

 

Punkt 3.8.2  för år 2005 sammanfaller med 7.3 för år 2010. Tidigare avvek bolag sju 

gånger, nu är det enbart tre. Punkterna handlar om att styrelsen ska utse ett 

revisionsutskott, där minst tre styrelseledamöter skall finnas med. Majoriteten av dessa 
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valda personer skall vara oberoende. Inga större förändringar har skett efter 

revideringar. Vanliga anledningar till avvikelser är att de vill vänta med att tillsätta en 

ledamot i revisionsutskottet tills denna person fått kunskap som de tycker krävs (när de 

var färre än tre). Om de inte alls hade ett revisionsutskott var det motiverat med att 

styrelsen har den kunskap som krävs för att göra det här arbetet.  

 

Punkt 3.2.4 för år 2005 sammanfaller med punkt 4.4 från år 2010. Tidigare avvek sex 

bolag från punkten, år 2010 avvek bara ett. Mer än hälften av styrelsen ska vara 

oberoende enligt punkten. Vanliga anledningar till avvikelserna är att de enbart anses 

som beroende på grund av att de suttit i styrelsen länge och att de anser att erfarenhet är 

viktigt och att ledamöterna är oberoende enligt de själva, det är bara enligt Kodens 

definition som de inte är oberoende.  

 

Punkt 3.6.2 för år 2005 sammanfaller inte med någon punkt eller område för år 2010, 

eftersom punkten har tagits bort. År 2005 fanns det fem bolag som avvek. Punkten 

säger att styrelse och VD innan de skriver under i årsredovisningen ska ge en försäkran 

att den är framtagen genom att bolaget tillämpat god redovisningssed. Vanliga 

anledningar var att punkten kändes överflödig och att aktiebolagslagen redan 

behandlade området.  

 

Punkt 4.2.2 för år 2005 sammanfaller inte heller med någon punkt för år 2010, den har 

istället spridits ut på punkter som behandlar ersättning och ersättningsutskott. För år 

2005 fanns det fyra avvikelser. Punkten innebär att styrelsen på årsstämman ska 

presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor. När kallelse 

finns för årsstämman ska även principerna återfinnas på hemsidan. De vanligaste 

anledningarna till att bolag avvikit är att de inte publicerat förslagen på hemsidan i tid.  

 

4.2 Bolagens förhållningssätt till Koden 

Nedan presenteras den empiri som vi har fått fram genom vår kvalitativa insamling. 

Våra respondenter är följande;  

 Niklas Brandt, CFO, Probi AB 

 Michael Colerus, ekonomichef, Aerocrine AB 
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 Tomas Hedström, CFO, Rottneros AB 

 Camilla Jarl, IR- och kommunikationschef, Dagon AB 

 Anneli Sjöstedt, ekonomi- och personalchef, Electra Gruppen AB 

 Lars Sundqvist, CFO, Sigma AB 

 Andréas Wikner, CFO, Elanders AB 

4.2.1 Svensk kod för bolagsstyrning i praktiken 

Samtliga våra respondenter säger sig ha en stor del i arbetet med Koden. Vid fem av 

våra sju intervjutillfällen frågade vi vilka eventuellt ytterligare personer i företagen som 

har del i arbetet med Koden. Vilka ytterligare personer som är delaktiga i arbetet skiljer 

sig mycket åt mellan företagen. Alla våra respondenter förutom en säger sig ha hjälp av 

andra. En respondent berättar att en extern rådgivare i vissa sammanhang hjälper till, 

medan en annan respondent anger koncernredovisningschefen som delaktig i arbetet. Ett 

annat exempel som tas upp är att en av bolagets styrelseledamöter är med i processen. 

 

Flertalet av våra respondenter uppgav att arbetet med Koden inte tar så mycket tid av 

deras totala arbetstid. De gånger vi fick det ännu mer preciserat angav de att arbetet tar 

mellan fem och tio procent av den totala arbetstiden. Det mesta av arbetet sker enligt 

Colerus i samband med stämmor och hur styrelsesammansättningen ska se ut. Wikner 

uppger att arbetet med Koden inte innefattas av någon särskild process utan när nya 

krav uppkommer tar företaget istället hjälp av en jurist. I motsats till Wikner säger 

Sundqvist att företaget har rutiner och processer som har etablerats kring arbetet med 

Koden. Jarl använder Koden som ett bollplank och extra avstämning för att se att de gör 

allt de ska. De tre återstående respondenterna använder sig av checklistor som de själva 

upprättat, då de med dessa kontrollerar att inget har missats. Arbetet med Koden i 

dagsläget består enligt Sjöstedt av uppföljning vid förändringar i Koden samt därefter 

kontinuerligt uppdatera informationen som tilldelas intressenter. Förändringar är något 

som Sjöstedt ser fram emot samt är positiv till att lära sig arbeta utefter nya 

instruktioner som Koden kan ge i framtiden.  

4.2.2 Pådrivande och motverkande grupper eller faktorer 

Den allra största påverkan till att bolagen började arbeta med Koden är enligt de flesta 

respondenter det noteringsavtal som de har med börsen. Vetskapen om att de inom en 

snar framtid skulle behöva tillämpa Koden anger alla våra respondenter satte igång en 
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successiv anpassning. Wikner anser vidare att det var god sed att börja tillämpa Koden 

medan Jarl anger att en anledning var att omställningen för bolaget inte skulle bli så 

stor. Sundqvist berättar att arbetet startade redan när Large Cap-företagen var tvungna 

att tillämpa Koden. Sjöstedt påpekar att arbetet med Koden började innan Electra 

Gruppen blev noterat på Small Cap, företaget noterades där först år 2009. Orsaken 

förklarar hon är den ambition som företaget hade, att gå in på just den här listan, och 

tillämpningen av Koden krävdes då av dem. Införandet av Koden beskriver Sjöstedt 

som en step-by-step-process och hon förklarar att de successivt arbetade sig in i att 

tillämpa Koden. På grund av att Electra Gruppen redan innan börsnoteringen på Small 

Cap började tillämpa Koden anser Sjöstedt att det var okomplicerat att följa Koden vid 

börsintroduktionen.  

 

Vad gäller de eventuella motverkande grupper eller faktorer vid tidpunkten då bolagen 

fick kännedom om att även Small Cap-bolag skulle tillämpa Koden var våra 

respondenter i huvudsak överens. Brandt, Colerus, Hedström, Jarl, Sjöstedt samt 

Wikner hävdar alla att inga direkta motverkande grupper fanns. Enligt en av våra 

respondenter kan det ha förekommit kommentarer i korridorerna angående 

implementeringen men inget direkt motstånd fanns, utan snarare ett accepterande. 

Vidare berättar en annan att förutom kostnadsbiten i form av extra resurser fanns det 

ingen annan faktor eller grupp som verkade motverkande. 

 

När det gäller pådrivande grupper eller faktorer hänvisar två av våra respondenter till att 

företagen inte haft någon före- eller efterfas utan de började successivt arbeta sig in i 

Koden efter de fått kännedom om att även de snart skulle behöva tillämpa den och på så 

vis fanns det inga direkt pådrivande faktorer eller grupper. Colerus anger att de, med 

samråd från revisorer, började tillämpa Koden på grund av att de snart skulle behöva 

implementera den. Enligt Sjöstedt förekom det pådrivningar från styrelsen då de är 

måna om att bolaget ska följa vad som krävs.  

 

Vid implementeringsfasen fanns det inget som våra respondenter ansåg som 

motverkande, vare sig från externt eller internt håll. Hedström och Wikner menar att när 

alla är medvetna om kraven finns det inget skäl till att försöka motarbeta processen. 

Brandt är också inne på samma spår då han menar att det externa trycket inte är så 
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mycket att välja på, är bolaget noterat ska man följa Koden eller om den inte följs, 

istället förklara vad bolaget avvikit från. En anledning till uteblivna hinder från andra 

grupper ser Sjöstedt kan bero på att det endast är hon och ytterligare en medarbetare i 

bolaget som arbetar med Koden. 

 

När det gäller internt pådrivande grupper eller faktorer anser Hedström och Wikner att 

styrelsen var pådrivande i implementeringsfasen. Eftersom styrelsen är måna om att 

bolaget ger en rättvisande bild anser Wikner att styrelsen är en pådrivande grupp. Han 

fortsätter resonemanget med att om bolaget inte följer Koden kan det här innebära 

negativa konsekvenser för deras och bolagsledningens del. Colerus anser istället att hela 

bolaget hade en pådrivande roll vid implementeringen av Koden. Sjöstedt berättar att då 

bolaget redan innan börsintroduktionen börjat tillämpa Koden var den interna 

pådrivningen inte särskilt utmärkande, utan hon anser att det i större grad var tryck ifrån 

externa grupper, i form av börsens krav samt av de börsrevisorer som granskar 

börsnoterade företag. Sjöstedt får medhåll från Wikner då han menar att den externa 

pådrivande faktorn var de krav som ställs på Small Cap-bolag. 

 

”Bolagskoden är torr men viktig” 

Anneli Sjöstedt, Electra Gruppen, 2011-04-20 

 

Vid implementeringen av Koden hade en av våra respondenter åsikten att syftet och 

tanken med Koden var god. Respondenten menar vidare att en positiv aspekt är att den 

offentliga redovisningen samt bonusar till ledande befattningshavare uppmärksammas 

på ett annat sätt än vad den gjorde tidigare. En annan av våra respondenter ansåg till en 

början att Koden var anpassad för större börsnoterade bolag. Den här respondenten samt 

två till anger samtidigt att den skulle bli svår att tillämpa. Två av dessa personer berättar 

dock att efter att ha satt sig in i arbetet med Koden var den inte så komplicerad som den 

till en början såg ut att vara, där den ene av dessa dessutom sade att Koden inte blev lika 

betungande samt ingår nu i det vanliga arbetet och ses inte längre som någon konstighet. 

En annan av våra respondenter hävdar att Koden är handlös och inte innehåller några 

radikala frågor men det positiva med Koden anser han är den samordnade synen som 

Koden ger. Enligt denne finns en utebliven synkronisering med 

redovisningsprinciperna. Det här förtydligas av respondenten med ett exempel då 
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bolagen måste framställa saker efter en viss formalia som Koden förespråkar medan de 

tvingande redovisningsprinciperna ibland kan se saken ur ett annat perspektiv, de går i 

vissa fall mot varandra. Respondenten säger att Koden borde anpassas mer efter 

redovisningsprinciperna. Den initiala åsikten som en av våra respondenter hade 

angående Koden var att den var för detaljstyrd samt att personen hellre skulle vilja se ett 

principstyrt dokument där företaget beskriver vad som är god standard och god sed 

istället. Åsikten om Koden har inte förändrats hos respondenten utan den är fortfarande 

för detaljstyrd anser denne.  

 

”Ibland blir diskussionen av fel frågor, det blir formaliafrågor som man lägger tid på 

istället för att verkligen berätta om man gör rätt grejer. Diskussionen blir: har vi följt 

alla bestämmelser, inte, gör vi saker rätt?” 

Tomas Hedström, Rottneros AB, 2011-05-03 

 

4.2.3 Öppenhet 

Alla utom en av våra respondenter ansåg öppenheten mot aktieägarna i liten 

utsträckning eller inte alls har ändrats efter Kodens införande i bolagen. Tre av våra 

respondenter anger att kraven på öppenhet och information inte blivit större, men 

däremot har dessa delar blivit mer strukturerade. En förklaring till struktureringen ges 

av en av respondenterna, där denne menar att den information som ges ut görs lite mer 

ordentligt och mer processinriktat i form av att bolaget numera bockar av när de gjort en 

viss sak istället för som tidigare, då de enklare sakerna bara gjordes av farten. En 

respondent anger att öppenheten mot aktieägarna inte har blivit påverkad på grund av att 

de som noterat företag följer andra regelverk där några av punkterna i Koden redan 

finns med. En av respondenterna anger en orsak till att ingen förändring i öppenhet har 

skett eftersom informationen som regleras i Koden inte är känslig.  

 

En av våra respondenter anger att Koden har påverkat bolagets öppenhet. Respondenten 

berättar vidare att bolagets ambition alltid varit att ha en så stor öppenhet mot 

aktieägarna som möjligt. I dagsläget redovisar bolaget i större omfattning än vad som 

gjordes innan implementeringen av Koden. 
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”Aktieägarna vet att det är ordning och reda” 

Anneli Sjöstedt, Electra Gruppen, 2011-04-20 

 

Jarl tycker nyttan med Koden för bolaget ligger i att de har en riktlinje att följa, de vet 

om man gör rätt helt enkelt. Hon tycker dessutom Koden blir en del av en helhet och 

kompletterar de lagar och regler som finns. Nyttan som har åstadkommits enligt Wikner 

är de förändringar som skett i arbetet med den interna kontrollen. Han berättar vidare att 

det nu sker på ett mer strukturerat sätt och de följer upp det arbete som görs inom det 

här området. Nyttan med Koden anger Sundqvist möjligen kan vara den ökade 

öppenheten medan Sjöstedt anser att företaget fått en bättre struktur samt att det skett en 

påverkan på styrelsearbetet genom att det har förbättrats.  Både Colerus och Hedström 

ser Kodens nytta som minimal. 

 

”[...]du har som ett bollplank som du kan stämma av med” 

Camilla Jarl, Dagon AB, 2011-05-06 

 

När det gäller förväntningar på Koden i framtiden tycker en av respondenterna att det 

ska ske justeringar i de punkter som redan finns reglerade i tvingande regelverk. En 

annan respondent är överens med föregående då han kan tänka sig en möjlig utveckling 

där mer av Kodens innehåll blir lagstiftning. I motsats till det här tror ytterligare en 

annan respondent att Koden kommer innehålla mer och mer detaljerade regler, då 

respondenten anser ett nytt regelverk sällan öppnas upp eftersom det är svårt att 

motivera att ta bort innehåll och förenkla det. Koden är inte så fantastisk utan ett 

verktyg som flera andra anser ytterligare en respondent och tror inte man kan plocka ut 

Koden i sig. 

 

”Jag hoppas verkligen inte att man gör om den eller lägger till mer regler och frågor” 

Michael Colerus, Aerocrine AB, 2011-05-06 

 

Efter Kodens tillämpning har arbetet i bolagen förändrats för flertalet av våra 

respondenter. Wikner beskriver förändringen genom ett mer strukturerat arbetssätt med 

den interna kontrollen samtidigt som det skett en förändring i arbetet med hur styrelsen 

ska sammansättas. Sundqvist delar åsikten att sammansättningen har förändrats, men i 
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hans fall med valberedningen, vilket han berättar kom sig ganska naturligt ändå. En 

förändring Hedström anger har skett sedan Koden implementerats är den ökade tiden 

som styrelsen lägger ner på formaliafrågor samtidigt som Colerus uppger att arbetet 

blivit mer administrativt. Det formella arbetssättet, så som exempelvis stämmor, har 

blivit lättare att arbeta med, anser Brandt. Han menar då att Koden har gjort att det blivit 

mer strukturerat kring de här sakerna. En åsikt som Jarl belyser är att det största arbetet 

skedde i samband med att de gick in på börsen och att Koden därför inte har medfört så 

stora förändringar, hon säger att de självklart arbetar med Koden men det största arbetet 

består inte av det. 

4.2.4 Följa eller förklara 

Fem av våra sex respondenter som vi ställde frågan till tror inte bolag blir belönade eller 

bestraffade efter hur de arbetar med Koden. Det finns, enligt en av intervjupersonerna, 

ingen påverkan i värderingen på börsen av bolaget för att de inte följer Koden. Istället 

ser han att bolag som inte följer Koden fullt ut kan få en medial uppmärksamhet som för 

bolaget inte är positiv. Ytterligare en kommentar från vår insamlade empiri är att dålig 

bolagsstyrning bestraffas på marknaden som exempelvis om de dominerande ägarna kör 

över små aktieägare och inte värnar om aktieägarnas intresse. Respondenten tror dock 

inte det har ett samband med om man följer Koden eller inte. 

 

Två av våra respondenter för ett liknande resonemang när det gäller stora brott mot 

Koden eller avvikelser från viktiga punkter. Den ene av dem tycker exempelvis att det 

inte ska ske avvikelser på det Koden tar upp om styrelsens sammansättning, då 

personen tror det här skulle få följder på kapitalmarknaden. Den andre av dem tycker 

inte företag ska förklara bort ett antal stora frågor då han tror det här skulle kunna 

innebära en reaktion. De gånger som en av våra respondenters bolag inte till fullo har 

följt Koden anser respondenten att företaget i de här fallen inte har fått några 

påpekanden från intressenter på kapitalmarknaden. Personen resonerar vidare att en 

förklaring till det här kan vara att företaget gör lite mer än vad som egentligen krävs 

men att de vidare inte överarbetar processen med Koden i och med att resurserna för det 

här är knappa. En annan respondent berättar om två punkter där de inte följer men 

förklarar. Anledningen till avvikelserna beror bland annat på deras storlek säger 

respondenten och tycker därför det är logiskt att det inte läggs någon större vikt från 

dem eller från kapitalmarknaden. Respondenten fortsätter med resonemanget att Koden 
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har en liten betydelse för börsbolagen internt eller gentemot varandra. Samma 

respondent tycker istället det är de stora riktlinjer och strategier som bolagen satt upp 

som är viktigast och intressantast.  

 

”Det är inga orimliga krav på något sätt egentligen, så att de flesta bolag har nog inga 

större problem att göra som det står där” 

Niklas Brandt, Probi AB, 2011-04-29 

 

Att företag i större utsträckning följer än förklarar anser alla våra respondenter är 

orsakat av den enkelhet som finns vid att följa Koden. En av respondenterna anger 

bland annat att vid avvikelser måste en noggrann förklaring göras av bolaget, en annan 

att en avvikelse kan ifrågasättas, vilket kan göra att företag lägger extraresurser för att 

på det sättet kunna leva upp till Kodens krav. Formuleringarna i Koden bidrar också 

enligt en annan respondent till att företag följer även fast det är fritt att hitta andra 

lösningar och personen säger även att det ligger i sakens natur om det finns regelverk 

och menar då att det alltid är lättare att följa. Orsaken till det här är enligt de resterande 

respondenter att det inte är några konstigheter i Koden, vilket leder till tendensen att 

följa.   

4.2.5 Traditioner och system 

Brandt anser att Koden är väldigt generell och därför passar in i olika bolag. Det som 

han tror hanteras olika är valberedningsarbetet och det beror enligt honom på hur 

ägarstrukturen ser ut. Enligt tre av våra respondenter passar Koden bra för deras 

respektive bolag medan en annan respondent uppger att Koden varken passar mer eller 

mindre in på företaget. Denne tycker Koden är för detaljstyrd och ger exemplet att det 

finns bestämmelser om exakt vilken tidpunkt en viss typ av information ska publiceras 

på hemsidan. Wikner har åsikten att Koden passar företaget men anser samtidigt att den 

är mer anpassad för större börsföretag. Han förklarar att det är de större börsföretagen 

som har en supportfunktion som kan leva upp till Kodens krav. Vissa saker blir mer 

öppet i ett mindre noterat bolag enligt Sjöstedt och ger exemplet att det blir enklare att 

utläsa vad bolagsledningen har för ersättning. Enligt Sjöstedt passar Koden företaget 

och anger att orsaken till det här är att företaget är litet med en liten ledningsgrupp.   
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Sjöstedt anser att självregleringen i vissa delar inte har påverkats av Kodens tillkomst. 

När det gäller ersättningar till ledande befattningshavare påtalar hon att dessa innan 

skulle redovisas i förvaltningsberättelse eller i noterna i redovisningen. Hon berättar 

dock vidare att hon anser det är bra att styrelsearbetet har blivit mer reglerat i Koden, då 

företaget ska redovisa mer utförligt angående styrelsens arbete. Enligt Colerus passar 

självregleringen ganska bra in på den svenska redovisningstraditionen. Han menar 

vidare att det även innan Koden har funnits traditioner om hur man går till väga, men 

som inte har varit skyldigheter utan något som företag ändå följer. Brandt ser det som 

ett problem att det finns tre centrala regelverk; lagstiftning, Koden samt noteringsavtal 

som ett noterat bolag ska följa. Han tycker att det ibland är lite pillrigt då det gäller att 

se hur de hänger ihop med varandra. Brandt poängterar dock att detta har blivit enklare 

efter den senaste revideringen av Koden. Jarl anser Koden passar väl in och fungerar bra 

men resonerar liknande som Brandt. Hon tycker det är många punkter som faller in 

under aktiebolagslagen, man kan inte bara titta på Koden utan bolag måste titta på olika 

delar. Till skillnad från den svenska redovisningstraditionen anser Wikner att Kodens 

självreglering är ett helt annat sätt att reglera på, det kan då ta ett tag för svenska bolag 

att ta till sig den fullt ut. Sundqvist ser inte Koden riktigt som en självreglering eftersom 

företag ändå måste förklara avvikelserna och därmed rapportera i årsredovisningen.  

 

Efter den formella intervjun var våra respondenter i stor utsträckning positiva och 

nyfikna på vad vi fått fram vid våra andra intervjuer. Efter vår intervju med Sundqvist 

hade han en sak att tillägga, vilket var att Koden finns där som ett tyst och dolt faktum 

och tror att bolagen inte lägger ner så mycket energi på den. Han liknar det med 

bokföringslagen, då en ekonom vet att lagen finns men man använder den utan att tänka 

på den.   
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5 Analys 
 

Vi kommer i detta kapitel väva samman vår teoretiska referensram med den insamlade 

empirin och samtidigt analysera det. Kapitlet inleds med att vi redogör för hur Kodens 

följa- eller förklaradel utvecklats mellan åren 2005 och 2010. Den andra delen i 

kapitlet svarar på hur Koden som lösning till asymmetrisk information har mottagits av 

bolagen genom att se vad som påverkat deras förhållningssätt. Kapitlet avslutas med att 

analysera om Koden fungerar som en lösning på problemet med delegerande av 

beslutsfattandet. 

 

5.1 Utvecklingen av följa eller förklara i siffror 

Vid en första anblick urskiljs en ganska markant minskning av avvikelserna mellan de 

två olika tidpunkterna vi studerat. De totala avvikelserna som alla våra observerade 

företag tillsammans stod för minskade med 46 % från år 2005 till 2010. Antal företag 

som haft fler än en avvikelse har minskat från 48 % till 17 % under åren 2005 till 2010. 

Samtidigt har det högsta antalet avvikelser ett företag haft minskat från fem till fyra. År 

2005 hade våra observerade bolag ett medelvärde på 1,64 och en standardavvikelse på 

1,57 då det gäller antal avvikelser. Vid vårt andra observerade år, 2010, hade de 

observerade bolagen istället ett medelvärde på 0,88 och en standardavvikelse på 1,02. 

Det vi får fram av den lägre standardavvikelsen är att bolag har harmoniserat sig 

gentemot varandra, vilket betyder att de är mer lika varandra då det gäller antal 

avvikelser. Bolag avviker nu bara med ± 1,02 avvikelser i genomsnitt från medelvärdet, 

istället för ± 1,57 som det var år 2005.   

 

Harmoniseringen och den enhetliga grund som skapats av att fler bolag följer Koden 

anser vi överensstämmer med Kollegiets (2005) mål att främja förtroendet för 

näringslivet. Om mindre avvikelser sker till Koden, som är utformad för att 

bolagsstyrningen ska ske på ett bra sätt, bedömer vi att det borde öka förtroendet för 

svenska bolag. Finns det en myriad av avvikelser tror vi intressenter får det svårare att 

jämföra och utvärdera bolag. Det krävs så mycket mer av intressenterna om det avviks 

mycket, de måste då läsa på Koden för att förstå djupet i varje punkt. Avviker bolag 

mindre tror vi att intressenter automatiskt utan att tänka närmare på det ser bolaget som 
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seriöst på grund av faktumet att de följer Koden. En negativ aspekt med färre antal 

avvikelser är att flexibiliteten hos företagen minskar vilket är en annan sak som 

Kollegiet (2005) förespråkat ska finnas genom följa- eller förklaraprincipen. Genom att 

företag tillåts förklara menar Kollegiet (2005) att de kan bevara flexibiliteten i 

bolagsstyrningen. Vi anser att det finns en inneboende kamp mellan högre förtroende 

och flexibilitet hos bolagen när det gäller bolagsstyrning, just för att Koden är utformad 

som den är. När ett bolag följer kommer automatiskt ett högre förtroende och när det 

förklaras nås högre flexibilitet. Det kanske inte är så konstigt att bolagen efter all tumult 

med rådande lågkonjunktur och företagsskandaler går efter högre förtroende istället för 

mer flexibilitet. Det här är dock inte hela sanningen, utan vi går djupare in på varför 

företag hellre följer än förklarar i avsnitt 5.2 och framåt.  

 

Vi har inte lika utförligt bedömt förklaringarnas informationsvärde som Arcot, Bruno 

och Faure-Grimaud (2010) har gjort i sin artikel där de säger sig sett en tendens att 

engelska bolag med dåliga förklaringar gått över till att följa koden. I och med att vi 

anser det lättare att hitta förklaringar och att de överlag är bättre för år 2010 än för år 

2005 kan det här mycket väl även stämma på svenska bolag, de med bra förklaringar 

fortsätter förklara och de med sämre börjar följa. Det skulle dock även kunna vara så 

enkelt att företag har arbetat med Koden längre och därmed bättre vet hur de ska arbeta 

med den nu samt att de haft längre tid på sig att ändra strukturen i företaget.  

5.1.1 Bolagen och deras utveckling 

Den grupp som haft flest antal bolag som börjat avvika mer än tidigare är den grupp där 

bolag år 2005 inte hade någon avvikelse, vilket ges av den presenterade tabellen 4:1 i 

empirikapitlet. Det motsatta gäller för de två grupperna med flest avvikelser (4 och 5 

avvikelser initialt), där inget bolag börjat avvika från fler punkter utan utvecklingen har 

för samtliga gått mot att avvika mindre. I de två mellangrupperna där bolag initialt 

avvek två eller tre gånger avviker de flesta bolag färre gånger år 2010 än vad de gjorde 

år 2005. Det finns dock bolag som här avviker lika mycket som tidigare och även ett fall 

där antalet avvikelser ökat. Den här utvecklingen kan vi jämföra med den som Arcot, 

Bruno och Faure-Grimaud (2010) beskriver för engelska bolag. De säger att de flesta 

med dåliga förklaringar gått över till att följa och det finns enbart få fall då bolag gått 

från att följa till att istället ge förklaringar. Vi vill än en gång påpeka att vi inte studerat 

informationsvärdet speciellt mycket utan det är den beskrivna utvecklingen som går mot 
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följa istället för förklara som är av betydelse här. Våra observerade bolag avviker 

mycket mindre än tidigare och antal bolag som inte avviker alls är också mycket fler än 

innan. Den enda grupp där utvecklingen inte överensstämmer med vad Arcot, Bruno 

och Faure-Grimaud skriver är för gruppen som initialt inte hade någon avvikelse. Här är 

det hela fem stycken av 14 som börjat förklara istället för att helt följa Koden. Varför 36 

% av bolagen i den här gruppen går mot motsatt riktning än vad Arcot, Bruno och 

Faure-Grimaud har vi inget bra svar på.  

5.1.2 Utvecklingen av antalet avvikelser per punkt 

Vi har utifrån Kollegiet (2005 och 2010) sett fyra olika sorters förändringar då det gäller 

punkternas utformning efter revideringarna i Koden. En del av punkterna ställs det 

hårdare krav på, andra har Kollegiet lagt mindre tryck på, vissa är oförändrade och 

slutligen har några tagits bort helt. Om allt annat är lika förutom förändringen av 

punkternas utformning skulle det betyda att de punkter som det ställs hårdare krav på 

skulle medföra fler avvikelser, de med lägre krav färre avvikelser, de som tagits bort 

färre avvikelser och de som är oförändrade ingen skillnad sen tidigare, Detta stämmer 

dock inte alltid i det här fallet.  

 

Punkten 2.1.2 ifrån 2005 har det blivit mer krav på i form av vidareutvecklingar och 

förtydliganden, punkten delades således upp i två punkter, 2.3 och 2.4. Det ställs här 

hårdare krav på oberoendet då det gäller valberedningen. Smith (2006) tar upp att den 

kontinentala traditionen har stark anknytning till en ägarstruktur med majoritetsägare 

eller storägare. Vi tror att detta till viss del kan förklara varför denna punkt har 

utvecklats i en riktning där fler avvikelser sker än tidigare, från tio till tolv avvikelser. 

De som är storägare tror vi har tillräckligt inflytande att ha en stor roll i 

valberedningsprocessen utan att det i bolaget känns som något konstigt. I takt med att 

det blivit hårdare krav på detta i Koden kommer fler avvikelser naturligt. 

 

3.7.2 och 3.7.3 handlar om bolagens interna kontroll och sade i 2005 års version av 

Koden att revisorn skulle granska rapporten om den interna kontrollen. Trycket på 

granskning av revisorn släpptes för år 2010 där punkten istället står under 7.4. År 2005 

var det 13 avvikelser på denna punkt, 2010 var det enbart en. Många bolag hänvisade 

2005 till Kollegiets uttalande om att granskning inte behövde ske utan att det räckte 

med en beskrivning av den interna kontrollen då det gällde den finansiella 
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rapporteringen. Vi tror att minskningen av antalet avvikelser beror på att Kollegiet 

släppte på kravet för granskning. I och med uttalandet att det inte behövdes någon 

revisorsgranskning av just detta avsatte troligen inte bolag några resurser på det här för 

att kostnadsminimera. Punkten hade enligt oss inte någon verkan bakom sig på grund av 

detta uttalande och det är inte konstigt att det var så många avvikelser det första året.  

 

Punkt 4.2.1 för 2005 års Kod sammanfaller med punkterna 9.1 och 9.2 för 2010. Initialt 

var det tio avvikelser, för år 2010 var det istället åtta avvikelser. Punkterna behandlar 

ersättningsutskott och att styrelsen ska införa ett sådant. Vi har sett att några bolag har 

strukturerat om sitt arbetssätt att överensstämma med Kodens, detta kan handla om att 

det tog tid innan en strukturförändring i företagen kunde göras efter implementeringen 

av Koden. Vi anser att det här finns två faktorer som motverkar varandra. Att företagen 

gör om sina rutiner för att passa Koden minskar antalet avvikelser. Att punkten blivit 

mer utförlig går åt motsatt håll och ökar antal avvikelser. Vi tror därför att minskningen 

blir mycket mindre här än vad den skulle blivit utan mer utförliga punkter. 

 

3.8.2 för år 2005 sammanfaller med punkten 7.3 år 2010. Punkten har efter revidering 

inte ändrats mycket, trots detta har bolagen gått ifrån att ha sju avvikelser till tre 

stycken. Punkten handlar om att ett revisionsutskott ska utses av styrelsen. Anledningar 

till avvikelser handlar oftast om att de vill vänta med att införa ett sådant tills 

ledamöterna har tillräcklig kunskap och att utskottet bara består av två eller färre 

ledamöter istället för tre som Koden förespråkar. Oberoendet som Koden anger bryts 

också i vissa fall här. Vi anser att den största anledningen till att det initialt var många 

avvikelser handlar om att det tagit tid för företagen att precis som de säger utbilda sina 

ledamöter. Vi anser vidare att utvecklingen mot färre antal avvikelser kan bero på att 

företag idag anser att det ändå är bra med ett revisionsutskott även om styrelsen innan 

höll i arbetet. Alla skandaler som skett och den lågkonjunktur vi befunnit oss i kan ha 

spelat in då det gäller denna punkt. Utskottet har bland annat som uppgift att granska de 

finansiella rapporterna och att inte ha ett oberoende utskott här skulle kunna minska 

förtroendet för bolaget speciellt under tider då ekonomin är åtstramad. Att det 

fortfarande finns avvikelser när det gäller storleken på utskottet tror vi inte har speciellt 

stor negativ effekt på företaget och därför kan de välja att ha färre än tre ledamöter.  

 



 

 

 

57 
 

Punkten 3.2.4 för år 2005 sammanfaller med punkt 4.4 2010. Dessa punkter säger att 

styrelseledamöterna ska vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen. 

Tidigare var det sex avvikelser, vid 2010 var det istället en avvikelse. Inga förändringar 

har skett här efter revideringarna av Koden. De vanligaste anledningarna som angavs 

var att erfarenhet var viktigt och att de bara enligt Kodens definition ansågs som 

beroende, bolagen tyckte alltså inte själva att ledamöterna hade något 

beroendeförhållande. Vi anser att det verkligen har skett en stor utveckling på denna 

punkt även om den inte förändrats mycket. Det skulle kunna röra sig om tiden för att 

strukturera om styrelsesammansättningen, men likväl skulle det kunna vara så att det 

ökade trycket på ett bolag som kommer under en lågkonjunktur kan vara av stor vikt då 

området behandlar just oberoende styrelseledamöter som annars skulle kunna tas upp 

till diskussion som något negativt. 

 

Punk 3.6.2 för år 2005 har ingen motsvarighet i Koden för 2010, punkten har tagits bort. 

Punkten handlade om att styrelse och VD innan underskrifterna i årsredovisningen 

skulle intyga att rapporten var framtagen enligt god redovisningssed. Tidigare fanns det 

fem stycken avvikelser, nu finns det ingen på grund av borttagandet av punkten. Det 

finns inte så mycket att säga om varför bolag avvek på denna punkt, utan det beror helt 

och hållet på att punkten inte hade något av värde att tillföra enligt oss. Vi håller med 

bolagen i deras motiveringar till avvikelser här, att det blir onödigt med byråkrati.  

 

4.2.2 för år 2005 är utspridd på många andra punkter i den senaste versionen av Koden. 

Punkten innehåller bland annat att styrelsen på årsstämman ska presentera förslag till 

principer för ersättning och andra anställningsvillkor och lägga ut de här förslagen på 

hemsidan senast i samband med när kallelse för årsstämma lämnats. Tidigare fanns det 

fyra avvikelser, nu finns det ingen. De flesta bolag som bröt mot denna punkt hade inte 

lagt ut förslagen i tid. Det är väldigt svårt att jämföra denna punkt över åren på grund av 

att mycket av den ursprungliga har spridits ut på andra delar i Koden. Vi tror dock att 

det bolagen bröt mycket mot initialt, att inte lägga ut rapporten på hemsidan i tid 

handlar om rutiner och att bolagen inte hann strukturera allt till 

implementeringstillfället.  
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Vi nämnde tidigare att det vid en första anblick ser väldigt positivt ut med färre 

avvikelser, sanningen är dock mer komplicerad än så. Genom att se på de sju vanligaste 

avvikelseområdena såg vi att nio av avvikelserna för 2005 kan räknas bort på grund av 

att punkterna som behandlar detta har försvunnit eller spridits ut på många olika 

punkter. Finns det ingen direkt motsvarighet idag till dessa punkter kan vi inte beskriva 

fullt ut hur utvecklingen sett ut. De punkter som tagits bort eller spridits ut är 3.6.2 och 

4.2.2. Några avvikelser till kan räknas bort på grund av punkterna 3.7.2 och 3.7.3 som 

numera är punkt 7.4. Genom Kollegiets uttalande att det inte behövdes någon 

granskning av den interna kontrollen medförde att många bolag fritt kunde avvika utan 

att tänka speciellt mycket på varför. Bolagen har alltså inte i dessa fall ”aktivt” 

medverkat till att reducera antalet. Det är 32 avvikelser mindre mellan år 2010 och 

2005, av dessa kan man ta bort några av avvikelserna inom de tre berörda områden vi 

nu gick igenom, lite beroende på hur grovt man räknar. Punkt 4.2.2 har spridits ut på 

andra och skulle därför kunna räknas med till viss del. Vi anser samtidigt att man inte 

får glömma att vissa punkter i Koden har blivit mer detaljerade och utförliga. Detta 

ställer högre krav på företagen på grund av att de måste arbeta mer med punkterna för 

att kunna skriva att de följer dessa.  

 

Det är svårt att ge ett riktigt svar hur mycket helheten påverkats av punkterna som 

försvunnit. Utvecklingen som sker genom revideringar är måsten för att Koden ska 

utvecklas och ligga i tiden. Med det här i åtanke anser vi att genom att se på de punkter 

som är oförändrade eller blivit mer utförliga kan det tydligt ses en tendens att företag 

går mot att följa istället för att förklara. Vi grundar det här på punkterna: 

 

 2.1.2 som nu är punkt 2.3 och 2.4 

 3.2.4 som nu är punkt 4.4 

 3.8.2 som nu är punkt 7.3 

 4.2.1 som nu är punkt 9.1 och 9.2  

 

De två punkterna som i sin utformning är oförändrade eller som det skett en liten 

förändring i är 3.2.4 och 3.8.2. Vår undersökning visar att antalet avvikelser för dessa 

punkter minskat mellan åren 2005 och 2010. Punkterna 2.1.2 och 4.2.1 har båda blivit 

mer utförliga och innefattar mer än tidigare. Trots det här avveks det mindre från 4.2.1 
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än tidigare. Punkt 2.1.2 avveks det dock mer från. Facit blir alltså att bolag avviker 

mindre på punkter som ändrats lite och att de avviker antingen mer eller mindre på 

punkter som blivit mer utförliga. Att bolagen avviker mer från en punkt som blivit mer 

utförlig är inget konstigt, att de istället avviker mindre från en som blivit mer utförlig 

visar väldigt tydligt i vilken riktning utvecklingen gått, bolag vill avvika mindre. 

 

5.2 Bolagens förhållningssätt till Koden 

5.2.1 Påverkande och motverkande grupper eller faktorer vid förändringar 

För att förklara vilket förhållningssätt som bolag har till Koden har vi använt oss av en 

förändringsmodell skapad av Hoogendoorn, Jonker, Schut och Treur (2009). 

Förändringsprocessens första steg, unfreezing, handlar om att de pådrivande grupperna 

eller faktorerna överväger de motverkande och på så sätt skapas ett behov till 

förändring. Movement, vilket är det andra steget i förändringsprocessen, innebär att 

förändringen i organisationen genomförs, i vårt fall då organisationerna implementerade 

Koden. Det tredje steget i processen är refreezing och det handlar om att behålla 

förändringen i organisationen.  

 

Alla våra respondenter nämnde noteringsavtalet som den viktigaste pådrivande faktorn. 

Respondenterna menar att noteringsavtalet inte är så mycket att välja på, de menar att 

bolag mer eller mindre är tvungna att acceptera det. Noteringsavtalet bedömer vi som en 

avgörande faktor då det finns en kontroll från börsens revisorer som medför att 

företagen måste arbeta mot att tillämpa Koden. Ytterligare en pådrivande grupp som 

flertalet angav var styrelsen. Respondenterna menar att styrelsen har ett intresse av att 

visa en rättvisande bild för att på så sätt undvika negativ medial uppmärksamhet. Vi 

anser att styrelsen kan vara en pådrivande faktor generellt eftersom det är de som har 

det yttersta ansvaret för att bolaget tillämpar allt som de ska och därför kommer det 

naturligt att även de är pådrivande. Som pådrivande faktor i förändringsprocessen 

nämner en av våra respondenter hela bolaget medan en tar upp god sed. I de här fallen, 

när endast en av respondenterna nämner faktorn, vågar vi inte säga att det finns 

tendenser att det skulle vara en pådrivande faktor rent generellt.  
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De flesta respondenterna är eniga om att det inte fanns någon motverkande grupp eller 

faktor till de förändringar som Koden medförde. Åsikterna var att när det uppkommer 

något som företagen måste tillämpa finns det ingen anledning att motverka processen. 

Den motverkande faktorn, den högre kostnaden, kan vi inte heller säga gäller generellt 

för alla på grund av att bara en respondent nämnde det. När det gäller den extra 

kostnaden som en implementering och dess fortsatta arbete för med sig, bedömer vi det 

som en tänkbar generell faktor. Ett skäl till att det inte nämns så många gånger kan vara 

det faktum att företagen inte vill prata dåligt om Koden utan istället visa en positiv bild 

utåt. Men som vi sa tidigare, vi vågar inte säga att det är en avgörande faktor. 

 

 

Figur 5:1 Pådrivande grupper eller faktorer vid implementeringen av Koden utifrån vad respondenterna 

direkt påtalat (Egen bild) 

 

Vår figur 5:1 ovan, med inspiration av Hoogendoorn, Jonker, Schut och Treur (2009), 

visar endast de faktorer som våra respondenter har påtalat är de viktigaste. Som vi 
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tidigare nämnt består de pådrivande faktorerna av noteringsavtalet och styrelsen medan 

de inte påtalade några motverkande faktorer eller grupper. Av figuren går att utläsa att 

det vid ett tidigt skede var de pådrivande grupperna och faktorerna som övervägde de 

motverkande, vilket enligt Hoogendoorn et al gör det möjligt till en förändring i 

organisationen.  

 

En organisation kan inte enbart styras inifrån utan styrs även av externa faktorer enligt 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006). Samhället, politik och lagar beskrivs 

av Huangshijiao och Yangxin (2010) som att de har stor effekt på organisationer. Koden 

skulle till viss del kunna jämföras med införandet av en ny lag, den skiljer sig då den 

inte är tvingande utan består av normer, men dessa normer ska ändå tillämpas av 

företagen. Förutom det här har vi kunnat identifiera några faktorer från externt håll som 

vi anser haft en motverkande roll i förändringsprocessen. Dessa presenteras nedan; 

 

Formella uttalanden istället för substans 

Under våra intervjuer kom det fram att börsen kontrollerar att företagen följer 

noteringsavtalet, trots det här tror ingen av våra respondenter att de blir belönade eller 

bestraffade utefter hur de arbetar med Koden. Vi måste dock påpeka att om det är stora 

avvikelser eller brott så tror våra intervjupersoner att det kommer bli bestraffningar i 

form av lägre förtroende. Som vi förstod det så anser våra intervjupersoner att Koden 

ska tillämpas, men om de lägger ner mer eller mindre arbete på Koden har ingen 

påverkan på förtroendet från kapitalmarknaden.  

 

Arcot, Bruno och Faure-Grimaud (2010) tar upp att den engelska marknaden inte hunnit 

anpassa sig till koden och att fokus läggs på formella uttalanden istället för vilken 

substans bolagsstyrningen har. Vår tolkning är att det går att identifiera det här 

problemet i Sverige också. En av våra respondenter betraktar diskussionen som Koden 

medför fokuserar på fel saker. Enligt denne ligger fokus på om alla bestämmelser följts 

och inte om de gjort sakerna rätt. Utifrån respondentens resonemang anser vi att det 

tydligt framgår att de signaler som skickats till företagen är att det formella är viktigast. 

Kollegiet (2004) säger att det är marknaden som ska reglera hur väl bolag tillämpar 

Koden, det här kan ses som ett stort misslyckande. Om företagen inte tror att de blir 
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bestraffade tror vi sanningen är likadan, det sker inga bestraffningar i form av ett lägre 

förtroende förrän brott sker. 

 

Några av våra respondenter talar om att de i arbetet med Koden använder checklistor. 

Det kom inte på någon intervju fram att de arbetar med någon slags utvärderingsprocess 

av Koden. Det ska dock tas upp att vi inte frågade specifikt efter någon sådan, men att 

ingen utvärdering nämndes pekar enligt oss tydligt på Kodens begränsade omfattning då 

det gäller tid som läggs ned på den. Våra intervjupersoner säger att de tror att företag 

hellre följer än förklarar på grund av att de då slipper den långa förklaringen och att de 

då inte behöver bli ifrågasatta varför de gör avvikelser. Det här visar enligt oss tydligt 

företagens sätt att arbeta med Koden. Vi tycker att det här kan jämföras med det Arcot, 

Bruno och Faure-Grimaud (2010) skriver. De menar att engelska bolag kryssar för 

punkter utan att tänka över innehållet i dessa djupare.  

 

Substansen i bolagsstyrningsrapporterna är inte det viktigaste, det viktigaste är att få 

fram ett formellt uttalande där antal avvikelser är lågt. De signaler som marknaden 

skickar är alltså enligt oss en starkt motverkande faktor till potentialen i Koden.  

 

Aktieägarnas passivitet 

Aktieägarna tar upp problem först efter de inträffat och lägger sig inte i fastän de skulle 

behöva göra det tidigt enligt Arcot, Bruno och Faure-Grimaud (2010). Det är just 

aktieägarna som har makten att påverka starkast anser författarna. Fast vi frågade vilka 

pådrivande faktorer eller grupper det funnits i samband med Kodens introduktion flera 

gånger genom att formulera intervjufrågor i olika faser så nämndes det inte en enda 

gång att aktieägarna var en del av denna process, vi får därför anta att de inte har en 

aktiv roll. Om inte ägarna visar ett intresse för Koden och det den vill förmedla bedömer 

vi att den inte den kan slå igenom på det sätt den är tänkt. Bolagsstyrning är som 

Sevenius (2010) skriver en process där bolaget kan styras och kontrolleras. Är ägarna 

passiva till att vilja styra och kontrollera med hjälp av Koden anser vi än en gång att 

potentialen inte kan uppnås, passiviteten som visas av aktieägarna blir en motverkande 

faktor. Vi menar att när aktieägarna visar ett svagt intresse kan det medföra att det inte 

är motiverande för bolaget att arbeta med Koden.   
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Kodens dåliga samverkan med andra regelverk 

Sverige präglas av den kontinentala redovisningstraditionen där mycket regleras genom 

lagar, enligt Smith (2006). I den kontinentala traditionen kan koder för bolagsstyrning 

officiellt skapas men de kan inte upprättas enligt lag skriver Cuervo (2002). Han menar 

vidare att de stora ägarna har ett stort inflytande och att det därför skulle vara bättre med 

en mix av denna och det kontrollsystem som tillämpas i länder som har den 

anglosaxiska traditionen. Marknaden har där en större roll då det gäller att fungera som 

kontrollant. Ett problem som vi anser har uppkommit genom den enspåriga 

utvecklingen är Kodens dåliga samverkan med andra regelverk. I två av våra intervjuer 

kom det fram att överskådligheten och vad som reglerar vad kan bli ett problem. Båda 

respondenterna pekade mot aktiebolagslagen. Koden innehåller vissa punkter som även 

regleras där vilket betyder att Koden, som det går att avvika från, består av paragrafer 

från aktiebolagslagen som det inte får avvikas från. En respondent sa att det ibland blir 

lite pillrigt att få ihop det hela och se hur de olika delarna hänger ihop med varandra. 

Respondenten sade dock att det blivit enklare efter den senaste revideringen.  

 

Kollegiet (2011b) skriver att de samlar in synpunkter från företag och analyserar sedan 

dessa för att göra förändringar i Koden. Det sker alltså ett växelspel på detta område 

vilket betyder att denna motverkande faktor blir mindre i omfattning. Anledningen till 

att vi ser Kodens dåliga samverkan med andra regelverk som en motverkande faktor är 

på grund av svårigheterna som uppkommer i samband med när 

bolagsstyrningsrapporterna skrivs. Om bolag har svårigheter med överskådligheten när 

det gäller olika regelverk tror vi att de hellre följer än förklarar på grund av rädsla för att 

göra fel i något tvingande regelverk.  

 

När vi nu identifierat tre motverkande faktorer har vi lagt till dessa i 

förändringsmodellen skapad av Hoogendoorn, Jonker, Schut och Treur (2009). Vår 

fullständiga förändringsmodell ser ut som följande; 
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Figur 5:2 Pådrivande och motverkande grupper eller faktorer vid implementeringen av Koden, både 

direkt och indirekt påtalat av respondenterna (Egen bild) 

 

Tre av de mest centrala grupperna som borde vilja att företagen arbetar flitigt med 

Koden är Kollegiet, marknaden och aktieägarna. Trots det här har deras aktioner lett till 

motverkande faktorer som påverkar bolagen i negativ riktning då det gäller användandet 

av Koden. Kollegiet är de enda av dessa tre som försöker göra något åt problemet de 

delvis ligger bakom, genom att revidera Koden via växelspelet de har med bolagen. Vi 

anser att de gör vad de kan och det ses också ute bland företagen då dessa påpekar att 

det blivit lättare att efter senaste revideringen se var gränserna mellan regelverken 

befinner sig. Aktieägarna kan sägas indirekt försöka påverka genom styrelsen, men 

denna inblandning är enligt oss alldeles för passiv. Marknaden och alla de intressenter 
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som innefattas här måste också ställa mer krav på innehållet i 

bolagsstyrningsrapporterna. 

 

När vi ser på figur 5:2 anser vi att noteringsavtalet precis som våra respondenter säger 

har en avgörande roll, denna pådrivande faktor spelar ut de tre motverkande, bolagen 

måste helt enkelt tillämpa Koden. Det här kan förklaras mer djupgående med hjälp av 

det Bakka, Fivelstad och Lindkvist (2006) skriver. De menar att om de anställda i 

organisationen förstår vikten av förändringen så blir det lättare att ta till sig den. I och 

med att respondenterna visste om det kommande kravet, att de vid en tidpunkt skulle 

behöva tillämpa Koden så medförde det automatiskt att de anställda förstod vikten av en 

förändring.  

 

De pådrivande faktorerna har vi kommit fram till överväger de motverkande och en 

förändring, tillämpning, kan ske som Hoogendoorn, Jonker, Schut och Treur (2009) 

förklarar som det första steget i sin modell. Enligt oss gör dock de motverkande 

krafterna att Koden inte tas på för stort allvar. Bolag kan inte se nyttan med Koden på 

grund av att det är väldigt oklart vem det är som vill att de ska följa den överhuvudtaget. 

I brist på ägarnas inblandning och marknaden som vill se bra formella uttalanden leder 

det enligt oss till att bolag väljer att avvika färre gånger. Färre avvikelser ser mycket 

bättre ut på pappret än att avvika även om en avvikelse skulle innehålla mer substans i 

form av bättre bolagsstyrning. 

 

Den andra fasen, movement, i Hoogendoorn, Jonker, Schut och Treurs (2009) 

förändringsmodell tycker vi framgår tydligt i våra respondenters svar, de började 

tillämpa den successivt med motiveringen att omställningen inte skulle bli så stor. 

Själva vägen till tillämpningen av Koden för bolag på Small Cap bestod av att tidigt 

börja med arbetet och på så sätt skapa rutiner. När det gäller refreezingsteget är det 

enligt våra respondenter många bolag som använder sig av checklistor.  Det här ser vi 

som ett bra hjälpmedel då det hjälper företagen att behålla och strukturera sitt arbete 

med Koden.  

5.2.2 Strukturförbättringar och fördelarna med en detaljstyrd Kod 

En oberoende styrelse är enligt Holm och Schøler (2010) en av de 

bolagsstyrningsmekanismer som mest troligen minskar det asymmetriska 
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informationsproblemet. Alla utom en av våra respondenter sade att öppenheten inte ökat 

efter implementeringen av Koden, trots detta anser vi att öppenheten ökat. Vid 

intervjuerna nämndes strukturförbättringarna då det gäller styrelsens sammansättning 

och dess oberoende. Vi anser precis som Holm och Schøler att en oberoende styrelse 

leder till ökad öppenhet då dessa inte behöver hålla någon om ryggen och undanhålla 

information på grund av ett beroendeförhållande. Den interna kontrollens struktur har 

också förbättrats sedan Koden kom berättar våra intervjupersoner. Enligt oss hjälper 

också bättre struktur på den interna kontrollen till med reduceringen av den 

asymmetriska informationen. Finns det bättre strukturer är det svårare att gömma något 

av betydelse och mer riktiga finansiella rapporter kan ges ut anser vi.  

 

Under en intervju ansåg en respondent att Koden är för detaljstyrd. Bland annat menar 

han att det står exakt vilken tidpunkt de måste informera aktieägarna på hemsidan. 

Samme respondent sa att Koden medför en diskussion om bestämmelserna följts istället 

för om sakerna gjorts rätt. Vi har tidigare varit inne på resonemanget att Koden medför 

minde flexibilitet och det respondenten anger visar också på det. Vi anser dock att det 

finns en annan sida av det här också. Anthony och Govindarajan (2007) påvisar att 

asymmetrisk information uppstår genom att aktieägarna inte dagligen kan veta hur 

bolagets resultat och ekonomiska ställning påverkats av den verkställande direktörens 

arbete. Just att aktieägarna inte kan ta del av informationen på daglig basis gör att 

tidpunkten de får reda på informationen spelar väldigt stor roll enligt oss. Vi tycker, till 

skillnad från vad respondenten sade, att det är bra att Koden är detaljstyrd inom vissa 

områden. Om området som behandlar när rapporterna ska läggas ut på hemsidan leder 

till att aktieägarna får de här rapporterna i ett tidigare skede än innan kan de enligt oss ta 

mer välgrundade beslut och inte bli överrumplade..Vi anser dock att Koden inte ska 

vara för detaljstyrd på alla områden för att det då kan ge mindre tillbaka till aktieägarna 

än om Koden vore mer flexibelt tillämpad.  

 

Lubatkin, Lane, Collin och Very (2005) säger att länder måste ha bolagsstyrning som är 

anpassade efter landets egna förutsättningar. Vidare påpekar de att Sveriges regelverk i 

mångt och mycket består av normer med kollektivt ansvar samt frivillig tillämpning. Vi 

anser att det här talar emot en detaljstyrd Kod eftersom det går emot det som vi i 

Sverige är vana vid. Den av våra respondenter som ansåg att det var för mycket 
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detaljstyrning ville istället se Koden som principstyrd. En principstyrd Kod anser vi 

skulle gå mer överens med det regelverk som finns i Sverige. Vi tror inte att det skulle 

bli några stora konsekvenser att istället ange att information skall lämnas inom rimlig 

tid istället för den exakta angivelsen som finns idag. Det skulle i så fall bli bedömningar 

från fall till fall. Det ska dock påpekas att det här skulle passa bolagen bättre än ägarna.  

5.2.3 Koden som lösning på problemet 

En av våra utgångspunkter i studien har varit det Lubatkin, Lane, Collin och Very 

(2005) presenterade angående agentförhållandet och asymmetrisk information.  De 

menar att kontraktet mellan agenten och principalen ofta är ofullständigt och utsatt för 

risk på grund av att de personer som blivit delegerade beslutsfattande kan handla efter 

självintresse eller med begränsad rationalitet. Delar av problemet anser vi har reducerats 

efter Kodens tillkomst.  

 

Vi visade tidigare vad strukturförbättringarna då det gäller styrelse och den interna 

kontrollen förde med sig, det ökade öppenheten. En detaljstyrd Kod är bra inom vissa 

områden då det medför att aktieägarna får tillgång till information i ett tidigare skede än 

innan. Dessa kan då ta mer välgrundade beslut. En annan tendens vi sett i vår 

kvantitativa studie som kan motverka agentproblemet är att fler bolag går mot att följa 

Koden. Större efterlevnad måste enligt oss medföra någonting. Kollegiet (2005) säger 

att Koden är skapad med syftet att förbättra bolagsstyrningen i Sverige. Om fler bolag 

följer Koden måste det enligt oss betyda att i alla fall vissa viktiga inslag som Kollegiet 

utformat kommit bolagen och dess ägare till gagn. Att bolag följer Koden i större 

utsträckning betyder då enligt oss att det per automatik leder till ett ökat fötroende för 

näringslivet.  

 

Det finns också en baksida med att bolagen följer Koden mer. Flexibiliteten i 

bolagsstyrningen minskar i takt med färre avvikelser. Förklaradelen som gör att 

företagen kan vara flexibla fungerar enligt oss inte lika bra som följadelen. Det här 

beror på aktieägarnas passivitet, marknadens inställning till formella uttalanden istället 

för substans i bolagsstyrningsrapporten samt att Koden inte samverkar så bra med andra 

regelverk. Flexibilitet anser vi är viktig av samma anledning som respondenten som var 

negativt inställd till Kodens detaljstyrda utformning, bolagen får inte möjlighet att göra 

sakerna rätt utan för mycket fokus riktas mot om bolagen följt alla bestämmelser.    
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Koden har medfört förbättringar, det finns dock mycket som behöver justeras. Det 

allvarligaste problemet är enligt oss aktieägarnas passivitet. Ska Koden tas på större 

allvar måste dessa integreras i processen.  

5.2.4 Kodens framtid 

Om vi ser på den historiska utvecklingen mellan år 2005 och 2010 kommer bolag 

fortsätta att arbeta efter följa istället för att förklara och bibehålla förhållningssättet som 

de har. I och med att vi inte har sett tendenser till att aktieägarna eller marknaden har 

öppnat ögonen mer under hela utvecklingstiden anser vi att Koden med sitt syfte, att 

förbättra bolagsstyrning, inte kommer slå igenom helt.  

 

Vid våra intervjuer kom det fram av en del respondenter att de tycker det är krångligt 

med flera regelverk som inte är anpassade efter varandra. Däribland ingår Koden, som 

innehåller vissa punkter som exempelvis är med i aktiebolagslagen. Det framkom även 

av respondenter att det blivit bättre i den senaste revideringen. Kollegiet (2005) säger att 

de har lyssnat på företagens åsikter och försöker genomföra kontinuerliga förbättringar. 

I och med att bolag ser att området blivit mer lätthanterligt efter att Kollegiet tagit bort 

punkter skulle en tänkbar framtida utveckling kunna vara att Kollegiet tar till sig 

bolagens åsikter än en gång och minskar antalet punkter i Koden som istället läggs in i 

befintliga lagar för att minska problemet ytterligare. Det här ser vi dock inte som en 

helhetslösning, aktieägarna måste blandas in. 
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6 Slutsatser 
I det här kapitlet redovisar vi de viktigaste resultaten som kommit fram under 

uppsatsens gång. Vår insamlade data, teoretiska referensram och våra egna tolkningar 

ligger till grund för slutsatserna. Kapitlet är uppbyggt efter de forskningsfrågor vi har. 

Vi presenterar även rekommendationer till hur Kodens potential kan öka och avslutar 

med förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Hur ser utvecklingen av följa eller förklara ut från Kodens 

introducering till nu? 

Vår kvantitativa undersökning sträcker sig mellan åren 2005 och 2010, den inkluderar 

42 noterade bolag på Large Cap-listan. Ett bolag kan välja att följa Koden eller att 

avvika och förklara sitt motiv till den alternativa lösningen. Det är just vad bolagen valt, 

att följa eller förklara, som undersökts. Vi kan mot bakgrund till resultatet urskilja en 

signifikant minskning av antalet avvikelser totalt för de 42 bolagen. Från år 2005 till 

2010 minskade antalet avvikelser totalt med 46 %.  

 

Vi har fokuserat på de sju punkter som efter datainsamlingen visat sig vara störst i 

omfång då det gäller antal avvikelser och därmed har vi kunnat urskilja ett antal 

anledningar till minskningen. Koden har genomgått revideringar som medfört att en 

punkts innehåll helt tagits bort, en punkt har blivit förenklad i form av att revisors 

granskning inte behövs då det gäller den interna kontrollen och en punkt har blivit 

utspridd på andra punkter. De här förändringarna leder till att antalet avvikelser minskar 

utan att bolagen har en ”aktiv” roll, revideringarna är alltså en orsak till att antalet 

avvikelser minskat i dessa områden. Vi kan inte genom att enbart studera dessa tre 

punkter säga vilken väg bolagen valt att gå. 

 

Två av de sju områdena har efter revideringarna till liten utsträckning eller inte alls 

förändrats. De resterande två områdena har blivit mer utförliga med mer krav som måste 

uppfyllas. Trots denna sammansatta förändring i dessa fyra områden har vi sett en stark 

tendens till att bolag vill minska antalet avvikelser. Under de punkter som inte 

förändrats har avvikelserna minskat i antal. De mer utförliga punkterna har utvecklats åt 
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två håll, en punkt avviks det mer ifrån, den andra avviks det mindre ifrån. Att bolag 

avviker mindre från punkter som inte förändrats och speciellt att de avviker mindre från 

en punkt som blivit mer utförlig visar tydligt att bolagen valt att gå mot att följa Koden 

hellre än att förklara.  

 

6.2 Hur förhåller sig företag till Koden? Varför har företag det här 

förhållningssättet? 

Vår kvalitativa undersökning består av sju intervjuer med noterade bolag på Small Cap-

listan. Det som främst undersökts är hur Koden påverkat dessa bolag och vad de anser 

om den. Vi har i huvudsak använt oss av en förändringsmodell som tas upp av 

Hoogendoorn, Jonker, Schut och Treur (2009) för att se hur påverkande och 

motverkande faktorer influerat bolagens förhållningssätt till Koden.  

 

Ett viktigt resultat vi kommit fram till är att bolag har ett accepterande förhållningssätt 

till Koden. Att bolagen måste acceptera Koden finns det inget tvivel om. Anledningen är 

det noteringsavtal som bolag har med börsen där det ställs krav på en tillämpning av 

Koden, respondenterna angav att det inte är så mycket att välja på. Den viktigaste 

pådrivande faktorn som identifierats är således noteringsavtalet. 

 

Vi har sett en tendens till att bolag har ett oengagerat förhållningssätt till arbetet med 

Koden. I och med att det inte under någon intervju angavs att ägarna var en pådrivande 

faktor, ser vi en stark indikation på att de varit passiva när det gäller att påverka 

bolagens implementering av Koden. Aktieägarna måste ändra sitt fokus till att vara 

aktiva i ett initialt skede och inte bara ta upp negativa saker efter de skett menar Arcot, 

Bruno och Faure-Grimaud (2010). Vi håller med om det här, Koden är utformad för att 

bolagsstyrningen i Sverige ska bli bättre, om ägarna då inte är aktiva får bolagen enligt 

oss problem med att se till vilken nytta de arbetar med den, de blir oengagerade. Det är 

trots allt ägarnas intressen i huvudsak som Koden vänder sig till.  

 

Studien indikerar även på att bolag har ett följande förhållningssätt. Marknaden har 

enligt Arcot, Bruno och Faure-Grimaud (2010) inte hunnit anpassa sig helt till Koden i 

England utan fokus läggs på formella uttalanden istället för substansen i 
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bolagsstyrningsrapporterna. Detta tycker vi också syns tydligt i Sverige. Under 

intervjuerna fick vi uppfattningen att bolag inte tror att det blir någon påverkan på deras 

förtroende från kapitalmarknaden om de lägger ner mer eller mindre arbete på Koden.  

Det syns enligt oss tydligt att marknaden inte kräver substans i rapporterna utan hellre 

eftersträvar formella uttalanden med få avvikelser och bolagen har därför anpassat 

arbetet till checklistor där de snabbt kan se om de följer punkterna eller inte. 

 

En annan sak som ytterligare stärker indikationen på att bolag har ett följande 

förhållningssätt är att respondenterna har uppgett att Koden i vissa fall har en dålig 

samverkan med andra regelverk. Den dåliga samverkan med andra regelverk ses tydligt 

när flera punkter i Koden även finns i andra lagstiftade regelverk som ibland kräver att 

dessa följs när Koden inte gör det utan ger utrymme till att förklara. Detta tror vi kan 

skapa en oro hos företagen som kanske oftare väljer att följa punkterna i Koden då de är 

rädda att de bryter mot ett tvingande regelverk.  

 

6.3 Hur Koden har förändrat bolagsstyrningen 

Vi har kunnat urskilja fyra områden där bolagsstyrningen i Sverige har förändrats på 

grund av Koden, se Tabell 6:1.  

 

Förändringar Förbättringar / försämringar 

Förbättringar då det gäller styrelsens 

sammansättning och oberoende 

Leder till ökad öppenhet 

Strukturförbättringar för den interna 

kontrollen 

Svårare att gömma information, mer 

”riktiga” finansiella rapporter kan ges 

Mer detaljstyrt och färre avvikelser Aktieägarna får tillgång till information 

tidigare än innan, lägre flexibilitet, ökat 

förtroende 

Tillämpning av ett regelverk där 

intressenterna är passiva 

Bolagen ser inte tillräckligt vad nyttan 

med Koden ger 

Tabell 6:1 Förändringen i svensk bolagsstyrning och de förbättringar och försämringar som Koden 

medfört (Egen tabell)  
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Enligt våra respondenter har styrelsens sammansättning blivit mer strukturerad efter 

Koden tillkommit. Det här leder enligt Holm och Schøler (2010) till att den 

asymmetriska informationen minskar. Vi instämmer i resonemanget och menar att en 

oberoende styrelse har mindre egenintresse av att hålla inne med information. Att den 

interna kontrollens struktur förbättrats enligt våra intervjupersoner anser vi också 

reducerar den asymmetriska information som finns i ett företag. Bättre struktur inom 

området leder till att det blir mer komplicerat att hålla inne med information.  

 

En mer detaljstyrd Kod medför både en positiv och en negativ påverkan på 

bolagsstyrningen. Det positiva är enligt oss att ägarna kan få fram information tidigare 

än innan på grund av att Koden reglerar just det här detaljerat. Får ägarna informationen 

i ett tidigare skede än innan Koden fanns kan de enligt oss fatta mer välgrundade beslut 

och slippa bli överraskade i lika stor utsträckning. En annan positiv förbättring som sker 

är när företag i stor utsträckning följer Koden. Kollegiet (2005) anger att Koden ska 

främja förtroendet för näringslivet. Koden är framtagen så att bolagsstyrningen i Sverige 

ska bli bättre, med ett lågt antal avvikelser anser vi att bolagen måste fått in delar av det 

”goda” Kollegiet vill förmedla. En hög efterlevnad leder därför enligt oss till ett ökat 

förtroende från allmänheten.  

 

Det negativa en detaljstyrd Kod, som bolag tenderar att följa i hög utsträckning, är enligt 

oss den minskade flexibiliteten som det medför. Vi håller med det en av våra 

respondenter nämnde i en av intervjuerna; bolagen får inte möjlighet att göra sakerna 

rätt utan fokus läggs på om punkterna uppfyllts. Den allra största negativa effekt som 

Koden medfört till svensk bolagsstyrning är att bolag måste tillämpa ett regelverk där 

intressenterna som regelverket riktar sig mot kan ses som passiva och ointresserade. 

Påverkan från marknaden och ägarna har medfört att bolagens förhållningssätt till 

Koden och bolagsstyrning blivit oengagerat och följande.  

 

6.4 Rekommendationer 

Den viktigaste rekommendationen vi kan ge riktar sig till aktieägarna. Koden är skapad 

för att det ska bli lättare för intressenter att se hur väl ett bolag sköter sig, kan 

aktieägarna se saker de tidigare inte gjort minskar det asymmetriska 
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informationsproblemet vilket borde ligga i deras intresse. Vi tycker det är paradoxalt att 

den grupp som får ut mest av bättre bolagsstyrning inte är pådrivande i en större 

utsträckning. Då de dessutom har makten att förändra gör det hela ännu viktigare. Vår 

rekommendation blir därför att aktieägarna ska intressera och engagera sig mer än vad 

de hittills gjort. Alla är vinnare om de gör det.  

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

 Det skulle vara intressant att se hur utvecklingen av Koder för bolagsstyrning 

skiljer sig länder emellan, genom att studera den här inriktningen tror vi fler svar 

på varför bolagsstyrningen har utvecklats i den riktning den har i Sverige kan 

erhållas.  

 Hur man skulle kunna få företag att arbeta mer med Koden ser vi som en möjlig 

forskningsfråga. Varför denna inriktning är intressant beror på att det går att 

upptäcka mer interna faktorer som kan spela in än vi fått fram i vår uppsats. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1 

Punkter i Koden och vad de innehåller (komplement till den teoretiska 

referensramen) 

 

Punkt 1.2.1 (2005)  

Bolaget skall ge aktieägare som befinner sig på annan ort i Sverige eller utomlands 

möjlighet att följa bolagsstämman med hjälp av tekniska hjälpmedel om det är 

motiverat av hur ägarstrukturen ser ut och om det är ekonomiskt försvarbart.  

 

Punkt 1.4.2 (2005)  

Justeraren vid bolagsstämman skall utses av aktieägare eller ombud för aktieägare som 

inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget.  

 

Punkt 1.4.3 (2005) och 1.5 (2010) 

Bolagsstämman ska vara på svenska. Även det material som presenteras ska vara på 

svenska. Om det är motiverat, ska bolaget även betänka om det presenterade materialet 

ska finnas tillgängligt på annat språk.  

 

Punkt 1.4.5 (2005)  

Protokollet över senaste årsstämman ska finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Om 

ägarkretsens sammansättning gör det motiverat ska protokollet även finnas tillgängligt 

på bolagets hemsida på annat språk.  

 

Punkt 2.1.1 (2005) och 2.1 (2010) 

Valberedningen ska företräda aktieägarna i bolaget. Det är bolagsstämman som utser 

ledamöter och beslutet ska också handla om agerandet om en ledamot lämnar 

valberedningen innan arbetet är avslutat. 
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Punkt 2.1.3 (2005) 2.5 (2010) 

Senast sex månader före ordinarie bolagsstämma ska namnen på ledamöterna i 

valberedningen offentliggöras. Om en ledamot ersätts ska information om ersättaren 

offentliggöras. Den här informationen ska finnas på bolagets hemsida. 

 

Punkt 3.1.1 (2005)  

Styrelsen skall ägna särskild omsorg åt bland annat: fastställa övergripande mål, besluta 

om strategi för att nå målen, fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning, se till att 

det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, se till att 

den externa informationen är öppen och saklig, se till att det finns tillfredsställande 

kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och att se till att etiska riktlinjer fastställs för 

bolaget.  

 

Punkt 3.2.2 (2005) 

Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. 

Förutom detta tar punkten upp att suppleanter till stämmovalda ledamöter inte skall 

utses.  

 

Punkt 3.6.3 (2005) och 7.6 (2010) 

Företagets revisor ska översiktligt granska de halvårs- eller niomånadersrapporter som 

företaget upprättar.  

 

Punkt 3.7.3 (2005) 

De företag som inte har en granskningsfunktion ska låta sin styrelse utvärdera behovet 

av den här funktionen samt ge skäl för sitt agerande. 

 

Punkt 3.8.4 (2005) och 7.5 (2010) 

Företagets styrelse ska med frånvaro av verkställande direktören träffa revisorn minst en 

gång per år. 
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Punkt 1.1 (2010) 

När tid och ort för bolagsstämman bestämts skall det utan fördröjning läggas ut på 

bolagets hemsida. Det här ska senaste ske i samband med den tredje kvartalsrapporten. 

 

Punkt 1.3 (2010)  

Vid stämman skall styrelseordförande och så många styrelseledamöter närvara att 

styrelsen kan ta beslut. Verkställande direktör ska närvara. Minst en ledamot från 

bolagets valberedning och minst en av bolagets revisorer skall närvara.  

 

Punkt 2.7 (2010) 

Valberedningen ska på årsstämman ange sina motiv till att styrelseledamöterna och 

revisorn har blivit valda. Förutom det här ska valberedningen även redogöra för hur 

arbetet bedrivits.  

 

Punkt 4.3 (2010) 

Det är endast en styrelseledamot som får arbeta i bolagets ledning eller i bolagets 

dotterföretags ledning.   
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BILAGA 2 

Punkter i Koden för 2005 och 2010 och de vanligaste anledningarna och 

motiveringarna som bolagen anger 

 

Punkt 1.2.1 (2005) 

Antal avvikelser 2005: 1  

Antal avvikelser 2010: 0 

Vanliga anledningar och motiveringar: Företaget beslutade att inte implementera 

kommunikationsteknik på grund av respekten till ägarstrukturen. 

 

Punkt 1.4.2 (2005) 

Antal avvikelser 2005: 1 

Antal avvikelser 2010: 0 

Vanliga anledningar och motiveringar: Företaget har avvikelsen på grund av företagets 

ägarstruktur, men de anger i sin tur att styrelsen är beredda att överväga en förändring 

om så önskas.  

 

Punkt 1.4.3 (2005) och 1.5 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 2 

Antal avvikelser 2010: 1 

Vanliga anledningar och motiveringar: Den verkställande direktören pratar inte flytande 

svenska, därför är hans presentation på engelska.  

 

Punkt 1.4.5 (2005) 

Antal avvikelser 2005: 1 

Antal avvikelser 2010: 0 

Vanliga anledningar och motiveringar: Ansåg att de endast behövde publicera sin 

rapport utan bilagorna på sin hemsida. 

 

Punkt 2.1.1 (2005) och 2.1 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 2 

Antal avvikelser 2010: 2 
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Vanliga anledningar och motiveringar: På grund av aktieägarnas sammansättning finns 

en tendens till att en valberedning inte skulle vara motiverat.  

 

Punkt 2.1.2 (2005) och 2.3 samt 2.4 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 10 

Antal avvikelser 2010: 12 

Vanliga anledningar och motiveringar: De avvikelser som fanns här var framförallt att 

styrelseordförande eller annan styrelseledamot var ordförande i valberedningen eller att 

majoriteten av ledamöterna inte var oberoende. Fast de inte var oberoende ansågs det i 

bolagen vara så att personerna i fråga var de mest lämpade på den positionen.  

 

Punkt 2.1.3 (2005) och 2.5 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 3 

Antal avvikelser 2010: 2 

Vanliga anledningar och motiveringar: Anger bland annat att de har årsstämman relativt 

tidigt på året och att de samtidigt tycker att fem månader är tillräckligt.  

 

Punkt 3.1.1 (2005) 

Antal avvikelser 2005: 1 

Antal avvikelser 2010: 0 

Vanliga anledningar och motiveringar: Några etiska riktlinjer har styrelsen inte 

fastställt, dock har arbetet med att formulera riktlinjerna pågått under året. 

 

Punkt 3.2.2 (2005) 

Antal avvikelser 2005: 1 

Antal avvikelser 2010: 0 

Vanliga anledningar och motiveringar: Styrelsen har två suppleanter, denna 

sammansättning fanns innan koden trädde i kraft.  

 

Punkt 3.2.4 (2005) och 4.4 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 6 

Antal avvikelser 2010: 1 
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Vanliga anledningar och motiveringar: Styrelsen anser inte att det föreligger något 

beroendeförhållande utan menar att det istället är bra med erfarenhet då det gäller 

bolagets verksamhet.  

 

Punkt 3.6.2 (2005)  

Antal avvikelser 2005: 5 

Antal avvikelser 2010: 0 

Vanliga anledningar och motiveringar: Anledningen till den här avvikelsen beror på att 

företag främst anser att aktiebolagslagen behandlar ämnet uttömmande och därför är 

punkten överflödig.  

 

Punkt 3.6.3 (2005) och 7.6 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 1 

Antalet avvikelser 2010: 1 

Vanliga anledningar och motiveringar: Styrelsen ser den extra kostnaden som en 

motivering för att inte revisorn ska granska rapporten samt att den interna 

rapporteringen ger tillräcklig kontroll. 

 

Punkt 3.7.2 (2005) och 7.4 samt 7.5 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 10 

Antal avvikelser 2010: 1 

Vanliga anledningar och motiveringar: Bolagen hänvisar till uttalandet från Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, där de anger att det är tillräckligt att begränsa rapporten om 

intern kontroll till en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende finansiell 

rapportering är organiserad och att det inte krävs någon revisorsgranskning. 

 

Punkt 3.7.3 (2005) 

Antal avvikelser 2005: 3  

Antal avvikelser 2010: 0 

Vanliga anledningar och motiveringar: Intern revision förekommer inte då företaget 

anser att de externa revisorerna tillsammans med de kontroller som koncernens ledning 

utför utgör en godkänd nivå. 
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Punkt 3.8.2 (2005) och 7.3 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 7 

Antal avvikelser 2010: 3 

Vanliga anledningar och motiveringar: Anledningar är bland annat att bolag vill vänta 

med att tillsätta en till ledamot i revisionsutskottet tills personen har fått den kunskap 

som de tycker krävs. Då ett revisionsutskott i några fall helt saknas är motivet att 

styrelsen har den kunskap som krävs för att kunna göra ett likvärdigt arbete.  

 

Punkt 3.8.4 (2005) och 7.5 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 2 

Antal avvikelser 2010: 1 

Vanliga anledningar och motiveringar: Styrelsen träffade inte revisorn själv utan den 

verkställande direktören eller annan person knyten till bolagsledningen. De ansåg inte 

att ytterligare enskilt möte behövdes.   

 

Punkt 4.2.1 (2005) och 9.1 samt 9.2 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 10 

Antal avvikelser 2010: 8 

Vanliga anledningar och motiveringar: Anledning till avvikelse är bland annat att 

aktieägarrepresentanter finns i styrelsen, vilket de anser gör det motiverat att avvika från 

beroendet.  

 

Punkt 4.2.2 (2005) 

Antal avvikelser 2005: 4 

Antal avvikelser 2010: 0 

Vanliga anledningar och motiveringar: De avvikelser som fanns här handlade om att 

förslagen inte hade återfunnits på bolagets hemsida innan stämman ägde rum.  

 

Punkt 1.1 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 0 

Antal avvikelser 2010: 1 

Vanliga anledningar och motiveringar: Företaget hade endast offentliggjort datum för 

årsstämman, inte ort.  
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Punkt 1.3 (2010) 

Antal avvikelser 2005: 0 

Antal avvikelser 2010: 1 

Vanliga anledningar och motiveringar: På grund av extra insatt bolagsstämma kunde 

inte 4 av 7 styrelseledamöter närvara. 

 

 



 

 

 

94 
 

BILAGA 3 

Standardavvikelse 

 

Frekvenstabell 2005 

X f f* x f* x
2
 

0 14 0 0 

1 8 8 8 

2 8 16 32 

3 5 15 45 

4 5 20 80 

5 2 10 50 

S:a 42 69 215 

 

Frekvenstabell 2010 

X f f * x f * x
2
 

0 17 0 0 

1 18 18 18 

2 4 8 16 

3 1 3 9 

4 2 8 32 

5 0 0 0 

S:a 42 37 75 

Förklaringar; 

x= antalet avvikelser 

f= frekvens 

n= antalet observationer 

f*x= totalt antal avvikelser 

f* x
2
= totalt antal ”kvadrerade” avvikelser 
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Formeln för att räkna ut standardavvikelsen: 

 

2005:

(69)2 

 

42 - 1 

42 

215   - 

1,57≈ 

(∑f*x)2 

 

n - 1 

n  

f * x
2
 

- 
S = 

http://sv.wiktionary.org/wiki/%E2%88%91
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2010:

 

 

(37)2 

 

42 - 1 

42  

75  - 

1,02≈ 
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BILAGA 4 

 

Intervjuschema 

 

Bakgrundsinformation 

 Hur stor del i arbetet med Koden har du? 

 

Ägarstruktur och kapitalmarknaden 

 Hur har er öppenhet mot aktieägarna och omvärlden när det gäller information 

påverkats av Koden? 

 Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas för alla branscher. Ser du några problem 

som kan uppstå när det gäller Koden och er bransch? Vilka?  

 Hur passar Koden ert företag? 

 Anser du att det är det externa trycket som gjort att ni arbetar med Koden eller har det 

växt fram internt? Hur då? 

 

Förändringar i organisationer 

Nu har vi tänkt ställa några frågor utifrån två faser, där den första är den tidpunkten när 

ni fick reda på att Koden även skulle användas av företag på Small Cap. Alltså den 

fasen innan ni själva börjar använda Koden. Den andra fasen är då ni implementerade 

Koden. 

 

 Fanns det några pådrivande grupper eller faktorer vid det skedet då ni fick kännedom 

om att även ni skulle använda Koden?  

 Fanns det några motverkande grupper eller faktorer vid det skedet då ni fick kännedom 

om att ni skulle använda Koden?  

 

Nu tänkte vi övergå till den andra fasen.  

 Fanns det några pådrivande grupper eller faktorer vid implementeringen av Koden? 

 Fanns det några motverkande grupper eller faktorer vid implementeringen av Koden? 

 

 Vad ansåg du om Koden när den först skulle implementeras?  

 Vad anser du om Koden i dagsläget?  

 Hur arbetar ni med Koden i dag? 

 

Följa eller förklara 

 Anser du att företag blir belönade eller bestraffade efter hur de arbetar med Koden? 

 Anser du att det blir några reaktioner på kapitalmarknaden om ni arbetar mer eller 

mindre med Koden? Vilka? 
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 Vi har sett en tendens till att företag i större utsträckning följer än förklarar. Vad tror du 

att det kan bero på? 

 Hur ser du på självregleringen av Koden, när det gäller följa eller förklara? 

 

Traditioner och system 

 Svensk redovisningstradition har historiskt handlat om lagar och skrivna regler. Hur 

anser du att självregleringen som Koden medför passar in i den svenska traditionen? 

 

Öppna system 

 På vilket sätt har ert arbete förändrats sen ni började med Koden? 

 Vilken nytta anser du att Koden har medfört till er som företag? 

 Tycker du att potentialen i Koden har utnyttjats? Rent generellt 

 Vad har du för förväntningar på framtiden vad gäller Koden? 

 

 Har du någon förebild när det gäller användningen av Koden? 

 

 Slutligen, är det någonting som du vill tillägga? 
 

 



Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linné-
universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 
forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en 
attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande och nyttiggörande. 
För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00
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