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Förord	  
Jag vill tacka alla som bidragit till genomförandet av denna uppsats. Även ett stort 
tack till Thomas Karlsson som har ställt upp med konstruktiv kritik när det verkligen 
behövts. Hoppas att ni får en trevlig läsning! 

Sammanfattning	  
Titel: Svensk kod för bolagsstyrning – Hur väl efterföljs den? 

 

Seminariedatum: 2012-05-29 

 
Kurs:	  Företagsekonomi III - redovisning/ekonomistyrning, inklusive examensarbete, 
30 högskolepoäng (2FE40E) 
 

Författare: Sivan Botani 

 

Handledare: Thomas Karlsson 

 

Examinator: Petter Boye 

 

Bakgrund: Bolagsstyrning är ett område som blivit allt mer populärt inom den finan-
siella sektorn i och med de skandaler som uppstått runt om i internationella och nat-
ionella företag. Bolagsstyrning eller corporate governance som det även kallas inter-
nationellt var under 2000- talet ett område som var otroligt debatterat i och med de 
skandaler som skedde inom företagsvärlden. Detta är anledningen till att både stat och 
organisationer utvecklade en särskild kod som riktade in sig på de stora bolagen. 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de företag som är verksamma på 
Nasdaq OMX Nordic Stockholm använder sig av och tillämpar svensk kod för bo-
lagsstyrning. Det essentiella med uppsatsen var även att se om det fanns något sam-
band mellan de börsnoterade bolagens ägarförhållande och interna kontroll som bidrar 
till avvikelser från koden. 
 

Slutsats: Det resultat som framgår av studien är att de svenska aktiebolagen som be-
höver tillämpa den svenska bolagsstyrningskoden inte följer den helt ut. Över hälften 
av de företag som är noterade på Large-Cap har avvikit från koden någon gång under 
den tre år som studien omfattas. Ägarförhållandet spelar en viktig roll när det gäller 
om de ska avvika från koden eller ej. 
 
Metod: Den metod som användes för att genomföra denna uppsats bestod av kvalita-
tiva metoden samt att angreppssättet var av den induktiva varianten. 
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I would like to thank everyone who contributed to the implementation of this essay. 
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Abstract	  
Title: Svensk kod för bolagsstyrning – Hur väl efterföljs den? 
 
 
Seminar date: 2012-05-29 
 
 
Course: Företagsekonomi III - redovisning/ekonomistyrning, inklusive exa-
mensarbete, 30 högskolepoäng (2FE40E) 
 
 
Author: Sivan Botani 
 
 
Mentor: Thomas Karlsson 
 
 
Examiner: Petter Boye 
 
 
Background: Corporate governance is an area that has become increasingly popular 
in the financial market because of all the scandals that have arisen around the interna-
tional and national companies. This is why the government and different organiza-
tions developed a special code that was focused on the major companies. 
 
Purpose: The purpose of this thesis was to examine how the companies operation on 
Nasdaq OMX Stockholm uses and applies the Swedish Code of Corporate Govern-
ance. The essential of this paper was to examine if there was any connection between 
the listed companies’ ownership structure and internal control that contributes to de-
viation from the code. 
 
Conclusion: The result shows that the Swedish companies do not apply the Corporate 
Governance code as it was thought. Over half of the companies listed on the Large-
Cap list have deviated from the code at some point during the three years of the study 
subject. The ownership is a major factor if the company chooses to deviate from the 
code or not.  
 
Methodology: The methodology used to conduct this study consists of qualitative 
analysis. 
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Begrepp	  
Large-Cap: Nasdaq OMX har delat in företag som är noterade på de börser som 
finns i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Reykjavik i tre olika kategorier efter 
företagens storleksordning; Large-Cap, Mid-Cap och Small-Cap. De företag som är 
störst kan hittas på Large-Cap listan. 
 
FAR SRS: Normgivande organisation för både revisorer och rådgivare. 
 
OMX Nordic Exchange: Marknadsplats där det är möjligt att handla aktier och vär-
depapper. Den består av de börser som finns i Stockholm, Köpenhamn, Reykjavik och 
Helsingfors. 
 
Näringslivets Börskommitté: Organisation som verkade för god sed på aktiemark-
naden genom att ge ut relevanta rekommendationer. 
 
(nasdaqomxnordic.com) (far.se) (nordeaaktiehandel.se) (naringslivetsborskommite.se) 
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1.	  Inledning	  
Detta kapitel kommer att behandla vad syftet med uppsatsen är, problemdiskussionen 

samt vilka avgränsningar som har valts för att genomföra detta arbete. 

1.1	  Bakgrund	  
Bolagsstyrning är ett område som blivit allt mer populärt inom den finansiella sektorn 

i och med de skandaler som uppstått runt om i internationella och nationella företag. 

Bolagsstyrning eller corporate governance som det även kallas internationellt var un-

der 2000- talet ett område som var otroligt debatterat i och med de skandaler som 

skedde inom företagsvärlden. Utvecklingen av detta begrepp startades för ca 15 år 

sedan i USA och behandlar områden som exempelvis redovisning, juridik, finans, or-

ganisatorisk utveckling samt ledarskap. (Mallin, 2004 s.9) De skandaler som var mest 

uppseendeväckande handlade om Enron, MCI WorldCom samt Tyco, där de bland 

annat använt sig av nuvärdesberäkningar av framtida försäljningsvärdet för att be-

räkna marknadsvärdet på företagets tillgångar och skulder. Detta ledde till att bolagets 

redovisning visade siffror som inte överensstämde med verkligheten. Huvudanled-

ningen till att den federala lagen, Sarbanes-Oxley Act stiftades är på grund av de 

skandaler som orsakats av dessa tre bolag. (Sevenius, 2010 s.22) Denna lag är en av 

de första corporate governance koderna som utvecklades och togs fram, den är gäl-

lande i USA. 

 

En motsvarighet till den federala lagen är svensk kod för bolagsstyrning som presen-

terades den 16 december 2004 av Kodgruppen, den infördes på Stockholmsbörsen vid 

halvårsskiftet 2005. Denna kod handlar om styrning och kontroll av företag, hur före-

tagets ägare, institutioner samt regler ska vara utformade för att bidra till verksamhet-

ens effektivitet och förnyelseförmåga i enskilda bolag samt i näringslivet som helhet.  

 

Corporate governance härstammar från USA där det amerikanska näringslivet utveck-

lade och tog fram denna ägarstruktur, anledningen var att bolagen växte och börsin-

troducerades som i sin tur krävde kapital. Detta ledde till att risken för en intressekon-

flikt mellan ägarna och företagsledningen blev allt mer realistiskt eftersom att det 

fanns en möjlighet att företagsledningen kunde agera på ett sätt som inte överens-

stämde med aktieägarnas intresse. (Skog, 2005 s.11, 12) 
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Bolagsstyrning är ett fenomen som har hamnat i centrum inom dagens företagande, 

speciellt inom de börsnoterade företagen. Detta begrepp har utvecklats från idéer till 

att bli riktlinjer för hur börsbolagen ska tillämpa och använda sig av koden. Varje 

gång det sker en konjunkturförsämring så revideras och struktureras dessa regler, det 

gäller även vid kriser och skandaler som nämnts tidigare. (Sevenius, 2010 s.14) 

Information är någonting som är extremt viktigt när det gäller bolagsstyrningen, detta 

för att styrning och kontroll inte kan genomföras om nu företagets intressenter inte har 

någon möjlighet att ta del av företagets information för att faktiskt ta reda på vad som 

försiggår inom verksamheten. Denna typ av information är vital för både interna och 

externa intressenter i och med att styrning och kontroll av aktiebolag ska vara så öp-

pet som möjligt med fullast möjliga insyn från verksamhetens intressenter. (Sevenius, 

2010 s.53) 

 

Anledningen till att svensk kod för bolagsstyrning togs fram var att stärka förtroendet 

för de bolag som är verksamma och aktiva på börsen genom att främja styrningen i 

dessa bolag. Svensk kod för bolagsstyrning är ett komplement till aktiebolagslagen 

och andra relevanta regler genom att vara en norm för god bolagsstyrning på en högre 

nivå, detta innebär att dessa riktlinjer som ges ut av kollegiet inte är tvingande utan 

endast en rekommendation. Om det nu är så att koden inte används så ska företaget 

förklara och ange anledningen till att bolaget valt att inte följa rekommendationen. 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.3, 7) 

 

De som är ansvariga att följa upp och analysera tillämpningen av svensk kod för bo-

lagsstyrning är Kollegiet för svensk bolagsstyrning, det är en normgivande organisat-

ion. Vilket innebär att de inte har någon övervakande eller dömande roll när det gäller 

hur företag som faller under kodens områden tillämpar den. Under år 2008 anpassade 

Kollegiet koden för att den skulle kunna användas av mindre företag, de gav även ut 

en reviderad kod den 1 juli 2008 som omfattade alla bolag som var noterade på NGM 

Equity samt OMX Nordic Exchange. En revidering innebär att det har införts ett antal 

förändringar jämfört med den tidigare upplagan. Det kan finnas flera anledningar till 

att en revidering har tillkommit, exempelvis att det har tagits bort regler som inte till-

fört något eller att särskilda lagändringar införts efter att den första upplagan givits ut. 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008 s.5, 23) 
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1.2	  Problemdiskussion 
Svensk kod för bolagsstyrning är ett område som är vitalt när det talas om hur bolags-

styrningen används i de svenska företagen. Dessa riktlinjer är även intressanta i och 

med att majoriteten av svenska börsnoterade bolag tillämpar koden på en daglig basis. 

Svensk kod för bolagsstyrning utvecklades först och främst för att skydda och tillva-

rata de externa intressenternas intresse. Anledningen till detta är att de är viktiga i och 

med att företag runt om i världen behöver kapital för att skapa tillväxt och expandera. 

Innan dessa potentiella investerare bestämmer sig för att investera inom en viss verk-

samhet så finns det en strävan av att kontrollera verksamhetens ledarskap samt kapital 

för att bekräfta att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt, exempelvis att 

bolaget är finansiellt stabilt. För att det ska vara möjligt för de externa betraktarna att 

kontrollera verksamheten så krävs det att själva företaget publicerar och delar med sig 

av information om hur den interna kontrollen går till inom bolaget, de flesta företag 

gör det genom sina årsredovisningar samt rapporter som behandlar styrningen av 

verksamheten, det vill säga bolagsstyrningsrapporten. I och med den svenska corpo-

rate governance kodens tillkomst så är det ett krav att publicera och dela med sig av 

de uppgifter som är viktiga för företagets intressenter, till exempel hur företaget valt 

att tillämpa de regler som omfattar bolagsstämman, styrelsens uppgifter, ersättningar 

till ledande befattningshavare etc. (Mallin, 2004 s.1) 

 

De bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm är verksamma i branscher som 

skiljer sig ifrån varandra samt att deras ägarförhållande är annorlunda. Detta bidrar till 

att koden inte följs på exakt samma sätt eftersom att svensk kod för bolagsstyrning är 

dispositiv och inte reglerad genom lag. Om nu inte företagen följer kodens riktlinjer 

till punkt och pricka så är de tvungna att ge en förklaring till varför de valt att inte 

följa den specifika rekommendationen från kollegiet för svensk bolagsstyrning. Både 

staten och diverse organisationer som till exempel Näringslivets Börskommitté, FAR 

SRS och Sveriges Aktiesparares Riksförbund har spenderat resurser som exempelvis 

tid, kapital och arbetskraft för att utveckla en svensk corporate governance kod. Ko-

den som har tagits fram består av ett antal kapitel som är dispositiva där företag kan 

välja om de vill följa de aktuella rekommendationerna eller inte. (Skog, 2005) 
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1.3	  Problemformulering	  
• Har utvecklingen av en särskild bolagsstyrningskod bidragit till några föränd-

ringar inom de svenska aktiebolagen som är noterade på Large-Cap?  

- Hur många företag är det som valt att avvika från den svenska bolagsstyr-

ningskoden? 

- Spelar företagens ägarförhållande någon roll när det gäller att avvika från 

Kollegiets riktlinjer? 

 

Det är dessa frågor som uppsatsen kommer att försöka behandla och besvara med 

hjälp av de teoretiska och empiriska undersökningarna. 

 

1.4	  Syfte 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de företag som är verksamma på Nasdaq 

OMX Nordic Stockholm använder sig av och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. 

Det essentiella med uppsatsen var även att se om det finns något samband mellan de 

börsnoterade bolagens ägarförhållande och interna kontroll som bidrar till avvikelser 

från koden.  

 

1.5	  Avgränsningar	  
Det som kommer tas upp är hur många, och vilka, regler som är framtagna av Kolle-

giet för svensk bolagsstyrning varje bolag valt att inte följa. De företag som ska ingå i 

studien är de bolag som koden riktar in sig på, d.v.s. aktiebolag vars aktier är upp-

tagna till handel på Large-Cap-listan.  
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2.	  Metod	  
	  
Detta kapitel kommer behandla de olika valmöjligheter som finns att välja mellan när 

det gäller vetenskapliga metoder inom företagsekonomiska forskningsområden. Varje 

metod alternativ kommer att förklaras under sin egen rubrik för att informera och un-

derlätta informationsflödet för läsaren. Metod är ett verktyg som hjälper författaren 

under en forskningsprocess. 

2.1	  Företagsekonomisk	  forskning	  
När det gäller utvecklingsarbete, forskning och utredning så är gränserna mellan dessa 

tre områden inte självklara, det går att skilja dem åt med genom förhållandet till pro-

duktion av kunskap och utnyttjande av kunskap. Den huvudsakliga anledningen till att 

en individ genomför ett forskningsarbete är att skapa och forma kunskap, denna typ 

av kunskap kan redan vara sammankopplad och genomförd i redan existerande kun-

skap. Syftet med utvecklingsarbeten är att bidra till en förändring som redan finns, 

vilket är möjligt genom att utnyttja den kunskap som redan finns medan utredningar 

och forskning handlar om att producera kunskap. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Teoretisk förankring innebär att ett arbete har sin utgångspunkt i olika typer av teorier 

och modeller. Beroende på vilken situation forskaren sitter i så går det att variera till-

vägagångssättet. Utredningar behöver inga teoretiska förankringar, detta innebär att 

det specifika problemområdet som utforskas inte behöver beskrivas med hjälp av di-

verse teorier och modeller. Den typ av kunskap som produceras med hjälp av utred-

ningar och forskningsarbeten används inte alltid på samma sätt i ett redan pågående 

forskningsarbete. (Patel & Davidson, 2003) 
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2.2	  Angreppssätt	  
Vetenskapligt angreppssätt är ett begrepp som används av olika forskare när ett pro-

blem ska studeras och utforskas. Metoden är ett verktyg som bidrar till att författaren 

får en möjlighet att bilda sig en uppfattning samt förstå den verklighet han arbetar i. 

(Jacobsen, 2002 s.34) 

 

När det gäller val av angreppssätt så finns det först och främst två olika varianter som 

används mest, dessa två är deduktiv samt induktiv datainsamling (Patel & Davidson, 

2003). Deduktiv datainsamling rekommenderas av de forskare som anser att det bästa 

sättet att arbeta på är att skaffa sig vissa förväntningar om hur verkligheten ser ut och 

samla in empiri för att sedan jämföra om de förväntningar som forskaren har stämmer 

överens med verkligheten. Denna variant av angreppssätt bygger för det mesta på teo-

rier och forskning som finns sedan tidigare. (Jacobsen, 2002 s.34) Patel & Davidson 

(2003) beskriver deduktion som ett sätt att följa bevisandets väg, denna metod kan 

kännetecknas av att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar 

olika slutsatser om enskilda händelser. Efter att forskaren samlat in den befintliga in-

formationen ska det dras hypoteser för att sedan prövas i verkligheten på ett empiriskt 

sätt, tillvägagångssättet som är beskrivet heter hypotetiskt-deduktiv. (Patel & David-

son, 2003 s.23) Den induktiva ansatsen handlar om att utgå från empiri till teori, d.v.s. 

motsatsen till den deduktiva (Patel & Davidson, 2003 s.23). Det optimala med denna 

metod är att forskaren inte ska ha några förväntningar alls, detta innebär att individen 

i princip inte ska använda sig av tidigare underlag. Informationen som samlas in ska 

kategoriseras, med utgångspunkt från en sådan öppen ansats formuleras därefter teori-

erna. (Jacobsen, 2002 s.35) Det går att säga att en forskare som tillämpar den induk-

tiva ansatsen följer upptäckandets värld, det vill säga motsatsen till den deduktiva an-

satsen som även kallas bevisandets väg. Enligt Patel & Davidson (2003) kan forska-

ren studera objektet utan att ha sammanbundit undersökningen i tidigare teorier, detta 

betyder att personen utifrån den insamlade informationen formulerar en egen teori. 

Att inte använda sig av tidigare teorier innebär inte att forskaren arbetar helt förutsätt-

ningslöst, det finns även en möjlighet att den induktiva metoden bidrar till att forska-

ren färgar av sig sina egna idéer och tankar till de teorier som kommer att tas fram. 

(Patel & Davidson, 2003 s.24)  
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För denna uppsats har jag valt att använda mig av den induktiva ansatsen, detta ef-

tersom att arbetet baseras på den kvalitativa metoden samt att jag inte har några förut-

fattade meningar när det gäller svensk kod för bolagsstyrning.  

 

2.3	  Kvantitativ	  och	  Kvalitativ	  
Det finns två olika varianter av vetenskapligt metod som en forskare kan använda sig 

av vid ett forskningsarbete, kvantitativ samt kvalitativ metod. Skillnaden mellan de 

två olika metoderna är att den ena är baserad på ord och den andra statistikbaserad. 

(Bryman & Bell, 2005 s.322) Den kvantitativa ansatsen har som grundläggande ut-

gångspunkt att verkligheten kan mätas med hjälp av olika metoder samt instrument 

som till slut ger forskaren information i form av siffror, den typ av instrument som 

används mest inom en aktuell forskning är frågeformuläret med förutbestämda svars-

alternativ, detta för att förenkla processen för forskaren när det kommer till rättning 

samt för den svarande vid själva utfrågningen. (Jacobsen, 2002 s. 38, 39) Objektivitet 

är en viktig del av ett forskningsarbete. Inom kvalitativa undersökningar finns det en 

risk att forskaren har möjligheten att påverka själva studien vid informationsin-

samlingen, detta för att denna typ av information bygger på egna tolkningar och att 

som tidigare nämnt kan forskaren färga av sina egna åsikter. För att studien ska bli 

genomförd på ett rättvist sätt är det en fördel att kombinera det kvantitativa samt den 

kvalitativa metoden (Andersen, 1998 s. 207, 208). Även jag håller med om att det kan 

vara positivt om det förekommer en kombination av den kvalitativa och kvantitativa 

metoden, anledningen är enligt mig att uppsatsens struktur kan förbättras om man nu 

som forskare valt att kombinera dessa två världar. Tyvärr har jag valt att endast an-

vända mig av den kvalitativa metoden på grund av tidsbrist. 

 

2.3.1	  Kvantitativ	  metod	  
Statistiken är den typ av vetenskap som behandlar olika sätt att kvantitativt bearbeta 

informationen. Det är en egen vetenskap men används som ett verktyg även inom 

flera andra områden vid utredningsarbeten. (Patel & Davidson, 2003 s.109) Enligt 

Bryman & Bell (2005) består den kvantitativa forskningsprocessen av nio olika steg, 

det är inte självklart att forskaren möter alla dessa under arbetets gång utan de är end-

ast en utgångspunkt för ett företagsekonomiskt forskningsarbete. Begrepp inom före-

tagsekonomiska studier är vitalt, anledningen till detta är att de bildar teorins byggste-
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nar samt att det är utgångspunkten för företagsekonomiska studier. Ska ett begrepp 

tillämpas inom den kvantitativa forskningsprocessen så ska forskaren kunna mäta den 

på något sätt, efter att detta kriterium uppfyllts kan begrepp anta formen av beroende 

eller oberoende variabler. (Bryman & Bell, 2005 s.86, 88, 89) 

 

Efter att forskaren behandlat sina urval är det dags för nästa steg som är strukturerade 

intervjuer. Denna variant av intervju är bara en av flera typer av vetenskapliga inter-

vjuer. (Bryman & Bell, 2005 s. 134) Anledningen till att strukturerade intervjuer an-

vänds inom vetenskapen är att utfrågningen av respondenterna ska vara standardise-

rade, detta för att skillnaderna mellan de olika intervjuerna inte ska vara för stora 

(Bryman & Bell, 2005 s.134). Enligt Patel & Davidson (2003) ska forskaren ta hän-

syn till två viktiga aspekter när det gäller intervjuer, de två faktorerna är standardise-

ring samt strukturering. Standardisering behandlar hur mycket ansvar som lämnas 

över till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och ordning, struktureringen 

handlar även om hur mycket frihet intervjuaren har när det gäller att tolka frågorna. 

Om det nu inte används någon standardisering leder det till att frågorna kommer att 

formuleras och skapas under intervjun för att sedan ställas i den ordning som intervju-

aren tycker är lämplig. (Patel & Davidson, 2003 s. 71, 72)  

 

När det samlas in information av kvantitativt art innebär det att det görs en mätning 

som består av siffror och parametrar. Enligt Patel & Davidson (2003 s.98) måste fors-

karen säkerställa att han undersöker det han har som mål att undersöka, detta innebär 

att han måste veta om han har god validitet samt att forskaren måste vara säker på att 

det görs på ett säkert och tillförlitligt tillvägagångssätt. Vilket innebär att han måste 

veta om det finns god reliabilitet. (Patel & Davidson, 2003 s.98) 

	  

2.3.2	  Kvalitativ	  metod	  
Kvalitativ metod är en strategi där forskaren först och främst lägger tonvikten på ord 

än på siffror, det vill säga motsatsen till den kvantitativa metoden. Det finns även tre 

andra viktiga skillnader jämfört med den kvantitativa ansatsen. Dessa tre skillnader 

enligt Bryman & Bell (2005) är ”1) den kvalitativa metoden har en induktiv syn på 

förhållandet mellan teori och praktik 2) en kunskapsteoretisk ståndpunkt samt 3) en 

ontologisk ståndpunkt”. Enligt Bryman & Bell (2005) är inte alla forskare överens om 

att den kvalitativa ansatsen är tolkande, induktiv samt konstruktionskritiskt. (Bryman 
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& Bell, 2005 s.297) Det går även att säga att den kvalitativa forskningen går att till-

lämpa för att tydliggöra ett fenomens speciella egenskaper, detta enligt Widerberg 

(2002 s.15) som även poängterar att valet av denna metod leder till att forskaren söker 

primärt efter fenomenets innebörd. Den kvalitativa ansatsen är mer fokuserad och in-

riktad på att ge en detaljerad beskrivning och förklaring av vad som händer, det vill 

säga situationen samt miljön kring individen (Jacobsen, 2002 s.46). Det finns också 

en risk att den kvalitativa metoden inte tillåter forskaren att få med allt som händer 

runt omkring. Anledningen är att alla undersökningar som genomförs har sina för och 

nackdelar. Ett exempel som Jacobsen (2002) framhäver är att forskaren inte har möj-

ligheten att i förväg veta vad som ska letas efter (Jacobsen 2002 s.46). 

 

Många forskare som tillämpar den kvalitativa ansatsen anser att teorin kommer från 

insamling och analys av data, enligt Bryman & Bell (205) är detta någonting som har 

inspirerats kraftigt av det induktiva angreppssättet (Bryman & Bell, 2005 s.302). Da-

tainsamlingen kan ske genom observationer, intervjuer samt insamling av extern data. 

Det som karakteriserar en kvalitativ intervju är att forskaren går igenom och följer 

upp den intervjuades berättelse för att fånga helhetsbilden, om detta nu ska fungera 

som det är tänkt krävs det engagemang från alla parter som är inblandade. (Wider-

berg, 2002 s.16)  

 

Inom den kvalitativa ansatsen finns det två olika intervjumetoder, ostrukturerade in-

tervjuer samt semistrukturerade intervjuer. Dessa två knyts ihop och brukar kallas för 

kvalitativa intervjuer. Skillnaden mellan kvalitativa intervjuer och strukturerade inter-

vjuer är flera, ett par exempel på dessa skillnader är att tillvägagångssättet av den 

strukturerade intervjumetoden är betydligt mindre, detta eftersom att forskaren vill få 

så hög reliabilitet och validitet som möjligt. (Bryman & Bell, 2005 s.361) 

 

Enligt Bryman & Bell (2005 s.304) är både reliabilitet och validitet vitala kriterier för 

kvalitativa forskare när de ska bedöma kvaliteten i en undersökning som är baserad på 

kvalitativ metod. Reliabiliteten inom den kvalitativa ansatsen innebär att forskaren 

skall kunna genomföra sina observationer flera gånger för att säkerställa om det har 

gått till på korrekt sätt, samt att dessa observationer ska kunna göras av andra forskare 

som vill säkerställa resultatet. Reliabilitet ska kunna knytas ihop med validiteten som 
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används för att säkerställa hur korrekt den genomförda observationen är. (Hartman, 

2004 s.146) 

 

När det gäller den kvalitativa ansatsen kommer denna metod att användas under den 

process då datan från årsredovisningarna och intervjun med Ratos samlas in. Inform-

ationen från företagens bolagsstyrningsrapporter kommer att sammanställas och föras 

in i en undersökning för att sedan kombineras med text. Detta för att illustrera hur det 

hänger ihop, illustrationen leder förhoppningsvis till att läsaren förstår sammanhanget 

på ett enklare och lite mer överskådligt sätt. Intervjun har genomförts genom diverse 

mailkonversationer med bolaget Ratos. Detta eftersom att den person som är inform-

ationschef, Clara-Bolinder Lundgren inte hade tid med en telefonintervju. 
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2.4	  Metodval	  
Uppsatsen har genomförts med hjälp av den kvalitativa metoden, detta eftersom syftet 

med uppsatsen var att undersöka hur de företag som är verksamma på Nasdaq OMX 

Nordic Stockholm använder sig av och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning samt 

om det fanns något samband mellan de börsnoterade bolagens ägarförhållande och 

interna kontroll som bidrar till avvikelser från koden. 

 

En viktig aspekt att tänka på är att studien inte kommer fokusera på någon speciell 

bransch, utan kriterierna för att passa i studien är att bolagen ska vara börsnoterade på 

Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Studien omfattar endast en tre årsperiod, anledning-

en till detta är att en för kort tidsram kan ge en felaktig bild och en allt för lång period 

kan bli lite väl mycket för en kandidatuppsats. När det gäller urvalet av företag är det 

som sagt de bolag som är noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm som är aktu-

ella samt att deras hemvist ska vara Sverige i och med att svensk kod för bolagsstyr-

ning endast gäller de svenska bolagen och de utländska bolagen följer det bolags kod 

som gäller i hemlandet. 

 
Den primära informationen har samlats in genom en intervju. När det gäller intervjuer 

var det tänkt att det skulle vara flera företag om skulle delta i undersökningen. I 

slutändan var det endast ett företag som valde att delta och det var Ratos. Detta är an-

ledningen till att empirin till största delen består av årsredovisningar. Enligt Jacobsen 

(2002 s.152) är primärdata den typ av information som samlas in från personer eller 

grupper av personer. Detta innebär att forskaren samlar in informationen för första 

gången. 

 

Under arbetets gång har jag även använt mig av teorier som behandlar ämnet corpo-

rate governance. Denna typ av data går under samlingsnamnet sekundärdata. Detta 

innebär att det inte är forskaren som samlat originalinformationen direkt från källan 

(Jacobsen, 2002 s.153). Företagens årsredovisningar har kommit väl tillhanda då av-

vikelserna studerats och förts in i en undersökning som består av illustrerade diagram. 

Användningen av statens offentliga utredningar samt Kollegiet för svensk bolagsstyr-

ning har även de kommit till nytta. Fördelen med användningen av sekundärdata är att 

jag har sparat enormt mycket tid när det gäller insamling av information. 
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2.6	  Källkritik	  
Det är otroligt viktigt att betona den kritik som kan föras mot de källor som ska ingå i 

en undersökning. Enligt Jacobson (2002 s.153) är det så att forskaren måste vara kri-

tisk vid urvalet av källor, detta gäller för både kvalitativ och kvantitativ metod där an-

vändning av sekundärdata tillämpas. Jacobson (2002 s.153) säger även att det är idea-

liskt att användningen av primär och sekundärdata används. Detta för att information-

en kan kontrollera varandra. 

 

Sekundärdatan består av teorier som behandlar ämnet corporate governance. De års-

redovisningar och bolagsstyrningsrapporter som publicerats av respektive bolag är 

granskade i enlighet med svensk lagstiftning, detta innebär att uppgifterna är korrekta. 

Det material som kommer från Kollegiet för svensk bolagsstyrning, statens offentliga 

utredningar samt diverse teorier är även de granskade och kontrollerade så att de en-

ligt mig uppfyller kraven för denna uppsats. Däremot finns det en risk att informat-

ionen är vinklad till deras fördel. Den intervju som är genomför med bolaget Ratos 

kan även den vara vinklad till deras fördel. 
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3.	  Svensk	  kod	  för	  bolagsstyrning	  
	  
Detta avsnitt behandlar bakgrunden, målgruppen samt syftet med svensk kod för bo-

lagsstyrning. En kort beskrivning av aktiebolagslagen och den svenska ägarmodellen 

återfinns i detta kapitel. Det huvudmaterial som har använts för att genomföra denna 

uppsats är utvecklad och framtaget av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Materialet 

är grundläggande i och med att det är dessa regler som de svenska bolagen är 

tvungna att följa. 

3.1	  Bakgrund	  
Intresset för en svensk corporate governance kod under 90-talet var rätt så svalt, detta 

eftersom att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, OMX Nordic Exchange Stockholm, 

FAR SRS samt aktiemarknadsnämnden gav ut egna policys om hur den interna struk-

turen skulle se ut inom de svenska bolagen, de har infört ett flertal bestämmelser i 

centrala bolagsstyrningsfrågor i respektive regelverk (Svernlöv, 2008 s.29). De som 

var starkt emot en nationell kod var Näringslivets Börskommitté, vars uppdrag var att 

verka för god sed på den svenska aktiemarknaden (Skog, 2005 s.17). Den svenska 

aktiebolagskoden var under denna period internationellt välutvecklad, vilket var en 

direkt motsvarighet till den corporate governance kod som tillämpades av de ameri-

kanska och brittiska företagen. Anledningen till att Näringslivets Börskommitté och 

de övriga organisationer som var emot en nationell kod för bolagsstyrning att svänga 

från sin tidigare negativa åsikt var i och med internationella utvecklingen inom bo-

lagsstyrning samt att det var EU:s inflytande som bidrog till att dessa organisationer 

övertalades. Detta ledde till att Förtroendekommisionen och Näringslivets Börskom-

mitté beslutade att de skulle utveckla varsin svensk corporate governance kod, risken 

fanns dock att det skulle resultera i konkurrens. (Skog, 2005 s.17) Att ha två olika ko-

der skulle inte gynna någon part, därför kom de överens om att Förtroendekommis-

ionen skulle skapa en speciell Kodgrupp där det skulle finnas representanter från tre 

olika parter; kommissionen, näringslivet, samt ägarna (Skog, 2005 s.17). Det som är 

bra med detta är att dessa två organisationer kom överens om att det skulle införas en 

standardisering, det vill säga endast en kod som kan användas av flera företag. I och 

med att det endast är en organisation som utvecklar koden finns det enligt mig förde-

lar med detta, ett exempel kan vara att det blir mindre rörigt för företagen att sålla ut 

de regler som gäller för dem just i det här specifika fallet. Men att ha ett flertal regel-

verk kan i längden inte vara positivt eftersom att det finns en risk att bolagets kostna-
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der ökar om de nu är tvungna att följa ett flertal riktlinjer som är utfärdade av diverse 

organisationer och lagar. Sedan kan anpassningen till en ny lagstiftning bli lidande för 

bolagen eftersom att risken finns att implementeringen stressas och inte genomförs på 

det sätt som det egentligen var tänkt. 

 

Svensk kod för bolagsstyrning presenterades av Kodgruppen den 26 april 2004. Ko-

den består av ett betydande regelverk som riktar in sig på bolag som är aktiva på den 

svenska aktiemarknaden som direkt påverkar bolagsstämman, styrelsen, revisorer 

samt den verkställande direktören. Koden i sin slutgiltiga form gavs ut den 16 decem-

ber 2004, vilket innebar att även Sverige fått en samlad nationell kod för bolagsstyr-

ning. (Skog, 2005 s.9) Kollegiet för svensk kod för bolagsstyrning noterade i sin års-

rapport 2008 att de bolag som omfattas av denna kod har accepterat den och tillämpat 

den på ambitiösa och flexibla sätt, vilket var den ursprungliga avsikten med den 

svenska bolagsstyrningskoden (Svernlöv, 2008 s.29). Kollegiet för svensk bolagsstyr-

ning bestämde sig för att göra en revidering av den kod som gällde under år 2008. 

Tanken med den reviderade koden var att den skulle tillämpas av de bolag som har 

sina aktier upptagna till handel på reglerade marknadsplatser, exempelvis OMX Nor-

dic Exchange Stockholm. Den nya koden har anpassats till mindre börsbolag som har 

mindre resurser jämfört med större bolag som har både större resurs och organisat-

ionsbehov. (Sevenius, 2010 s.28) Koden som presenterades år 2008 innehöll ett 

mindre omfattande regelverk och en sänkning av kraven jämfört med den kod som 

presenterades år 2005. Ett par regler har blivit onödiga eftersom EG-direktiv har im-

plementerats i den svenska aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen som är ett 

krav för de börsnoterade företagen. Koden reviderades ännu en gång år 2009 för att 

anpassa koden till den nya utvecklingen, skillnaden mellan den tidigare koden och 

den reviderade versionen var en justering av rörliga ersättningar till ledande befatt-

ningshavare. (Sevenius, 2010 s.28) 

3.2	  Syftet	  med	  koden	  
Anledningen till att koden togs fram var att stärka förtroendet för de svenska börsno-

terade bolagen genom att utveckla den interna styrningen i de svenska bolagen (Kol-

legiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.3). God bolagsstyrning handlar oftast om att 

säkerställa att företag sköts på ett effektivt sätt, detta är viktigt för att potentiella inve-

sterare. Koden är inte tvingande genom lag, utan den är endast ett komplement till 
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lagstiftningen, till exempel aktiebolagslagen och andra regler som berör bolagsstyr-

ning i allmänhet genom att ange en norm på en högre nivå. Om nu bolaget väljer att 

avvika från en eller flera punkter ska de öppet redovisa och förklara varför, och vad, 

de har valt att göra istället, informationen ska framgå i årsredovisningen eller i en se-

parat bolagsstyrningsrapport. Detta eftersom Kollegiet anser att självreglering är att 

föredra framför tvingande lagstiftning där företagen själva får tolka och tillämpa reg-

lerna. Det positiva med detta är att det ger de organisationer som omfattas av koden 

möjligheten att själva ta ställning till hur de ser på den lösning bolaget nu valt att 

följa. (Svernlöv, 2008 s.25)  

 

En annan faktor som bidrog till att koden togs fram var att Kodgruppen ansåg att det 

fanns möjlighet att förbättra den svenska bolagsstyrningen. Koden skulle inte enbart 

stärka den svenska bolagsstyrningen på den nationella marknaden, utan de ansåg att 

koden skulle höja förtroendet för den svenska bolagsstyrningen på även den internat-

ionella marknaden, som i sin tur skulle attrahera utländskt kapital och främja de 

svenska bolagen utomlands. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.3) Vilket jag 

tycker är positivt eftersom de externa intressenterna får bättre insikt och transparens i 

företagen som i sin tur leder till att organisationerna indirekt blir tvungna att redovisa 

hur företagen tillämpar olika regler och normer som tagits fram av Kollegiet för 

svensk kod för bolagsstyrning. Om det är så att företagen förtydligar ”processen” kan 

det även leda till att deras fasad utåt blir ännu mer positivt för organisationens intres-

senter. Det går även att säga att koden har kommit till för att förhindra några eventu-

ella framtida konflikter som kan uppstå mellan företagets aktieägare och ledning. 
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3.3	  Målgrupp	  
Målgruppen för den svenska koden är enligt kollegiet de bolag vars aktier är upptagna 

till handel på en reglerad marknad i Sverige. Det finns för närvarande två marknader 

som är reglerade i Sverige, dessa är NASDAQ OMX Stockholm samt NGM Equity. 

(Kollegiet för svenskbolagsstyrning, 2019 s.3) De företag som är verksamma på dessa 

marknader varierar och skiljer sig i storlek och komplexitet och bransch, det finns 

stora företag som är globalt verksamma och mindre entreprenörsledda verksamheter 

(Svernlöv, 2008 s.29). Den utvecklade koden ska kunna tillämpas av alla olika variat-

ioner av bolag, detta ställer stora krav när det gäller anpassningsbarheten av koden 

(Svernlöv, 2008 s.29). Under remissbehandling höjdes det kritiska röster angående 

den stora målgruppen, samt att koden kunde tillämpas av de mindre bolagen. Efter att 

detta upptäcktes konstaterade Kodgruppen att de inte hade någon makt att bestämma 

vilka bolag som skulle tillämpa den svenska koden, samt att beslutet endast kan göras 

av samhället, marknadsplatser och börser där de aktuella bolagen kan bedriva sin 

verksamhet (Svernlöv, 2008 s.31). 

3.4	  Svenska	  modellen	  för	  bolagsstyrning	  
Det är inte endast svensk kod för bolagsstyrning som ger riktlinjer om hur bolagsstyr-

ningen ska gå till i ett företag. Aktiebolagslagen innehåller grundläggande detaljer om 

hur ett företags organisation ska vara strukturerat (Kollegiet för svensk bolagsstyr-

ning, 2010 s.8). Några exempel på detaljerna är vilka organ som ska finnas i ett bolag, 

vilka uppgifter varje organ ska ha, samt vilket ansvar de personer som ingår i dessa 

organ ska ha (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.8). Koden är endast ett 

komplement till lagstiftningen, det vill säga aktiebolagslagen genom att ställa högre 

krav, men möjligheten finns att avvika från kraven om det nu skulle leda till en bättre 

bolagsstyrning. Enligt aktiebolagslagen ska det finnas tre beslutsorgan i ett företag; 

bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören. (Kollegiet för svensk bo-

lagsstyrning, 2010 s.8) Enligt mig finns det bara nackdelar med att det finns ett flertal 

regelverk att falla tillbaka på när det gäller hur styrningen inom de svenska organisat-

ionerna ska se ut, om nu bolagen ska tillämpa och efterfölja ett flertal regelverk kom-

mer det leda till ökade kostnader för bolagen samt att de externa betraktarna kan bli 

förvirrade i och alla de regelverk som finns. De tre organ som beskrivits här ovan står 

i en hierarkisk ställning till varandra. Utöver de tre beslutsorganen ska det finnas ett 

kontrollorgan som består av en revisor som ska utses av bolagsstämman (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2010 s.8). Vilket är bra enligt mig för att säkerställa kontrollen 
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i bolagen och se till så att allting efterföljs enligt de rekommendationer och mål som 

bolagen själva sätt. 

3.4.1	  Ägarrollen 
Betydelsen av en aktiv ägarfunktion betonas otroligt mycket i förarbetena till de 

svenska aktiebolagslagen. De som bidrar till effektivitet, förnyelseförmåga och nä-

ringslivets försörjning av riskkapital i enskilda bolag och i näringslivet är ägarna. 

Detta gör de genom att köpa och sälja aktier, men också genom att delta och utöva sitt 

inflytande på bolagsstämman. (Kollegiet för svenskbolagsstyrning, 2010 s.9) Ef-

tersom ägarna utnyttjar sin ställning på bolagsstämman så leder det till en maktbalans 

mellan företagets ägare, styrelse och bolagsledning (Kollegiet för svensk bolagsstyr-

ning, 2010 s.9). Den ägarstruktur som används bland den svenska aktiemarknaden 

skiljer sig från den amerikanska och brittiska aktiemarknaden. Skillnaden är ägarbil-

den i de börsnoterade företagen som domineras av en splittrad ägarstruktur, här i Sve-

rige är det tvärtom där företagens ägare består av en eller ett fåtal större ägare. De 

svenska ägarna är för det mesta aktiva i företagets process tillskillnad från de brittiska 

och amerikanska ägarna, speciellt när det gäller styrelsearbeten. (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010 s.9) Huvudanledningen till att det finns aktiebolag är att intres-

senterna ska få möjligheten att yttra sig vid besluttaganden som påverkar bolaget på 

ett eller annat sätt. I och med att systemet ser annorlunda ut i Amerika så innebär det 

att de betraktare som valt att investera har mindre möjligheter att yttra sig vid bolags-

stämman, vilket är negativt enligt mig. 

3.4.2	  Bolagsstämman	  
Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämman. Det är ett forum där det är möjligt 

att avgöra diverse beslutsfattande inom bolaget som inte faller under ett annat organs 

kompetensområde. (Svernlöv, 2008 s.55) De som har rätt att utöva sin rösträtt vid en 

bolagsstämma är aktieägarna. Om det nu inte är möjligt att närvara vid en bolags-

stämma finns det en möjlighet att göra det via ett ombud. (Kollegiet för svensk kod 

för bolagsstyrning, 2010 s.9) En årsstämma ska hållas inom sex månader från räken-

skapsårets utgång, detta för att fastställa resultat och balansräkningen samt om det ska 

göras någon vinst eller förlust disposition. Bolagsstämman är även lagreglerad när det 

gäller beslut av övriga ärenden som exempelvis val av revisorer och styrelseledamö-

ter. (Svernlöv, 2008 s.55) 
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3.4.3	  Styrelsen	  
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Bolagsstämman har ex-

klusiv beslutanderätt när det gäller vissa frågor. Styrelsen är skyldig att rätta sig efter 

bolagsstämman om de nu har skickat några föreskrifter, för att detta ska kunna fun-

gera får inte föreskriften strida emot bolagsordningen samt den svenska aktiebolags-

lagen. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter och en av dessa ska utses till ordfö-

rande som har ett ansvar att leda styrelsens arbete som består av att fullgöra sina upp-

gifter enligt lagen. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.10) Enligt svensk kod 

för bolagsstyrning är det så att endast en av styrelsens ledamöter får arbeta i bolagets 

eller dotterbolagets ledning, Kollegiet betonar även att styrelsens medlemmar ska vara 

oberoende av bolagets ledning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.11). 

3.4.4	  Verkställande	  direktör	  
Den som har hand om företagets löpande förvaltning är den verkställande direktören. 

Styrelsen har uppgiften att ge den verkställande direktören information och riktlinjer 

om hur den löpande förvaltningen ska utföras. Den som innehar denna position är 

skyldig att följa de anvisningar som är satta av aktiebolagslagen samt bolagsordning-

en. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.11) 

3.4.5	  Revisorn	  
Revisorn utses av bolagsstämman för att granska verksamhetens årsredovisning och 

bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Även koncern-

redovisningen ska granskas om nu bolaget klassas som ett moderbolag. Rapportering-

en sker på bolagsstämman genom en revisionsberättelse. (Kollegiet för svensk bolags-

styrning, 2010 s.12) 

 

 
(figur nr.1)                   (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.8) 
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3.5	  Följa	  eller	  förklara	  
Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen ”följa eller förklara” som innebär 

att ett företag ska följa de bestämmelser som är satta av Kollegiet eller motivera och 

förklara varför de valt att avvika från reglerna. Under år 2002 kom det fram idéer om 

att bolagsstyrningen i de europeiska länderna borde harmoniseras, dessa idéer utveck-

lades år 2003 till en handlingsplan som skulle beröra hela den europeiska unionen. 

(Svernlöv, 2008 s.27) EU-kommissionen rekommenderade att varje land som är med-

lem i unionen ska ha sin egen kod för hur den interna bolagsstyrningen ska se ut, an-

ledningen till detta var att skillnaden mellan länderna är så stora, de rekommenderade 

istället att varje medlemsstat skulle ta fram och fastställa sina egna nationella koder 

(Svernlöv, 2008 s.27). Denna rekommendation kom att kallas för comply or explain 

som betyder följ eller förklara. Orsaken till att följa eller förklara används är att grun-

den för svensk bolagsstyrning utgörs för det mesta av aktiebolagslagen. Principen har 

tillämpats i de flesta corporate governance koder som har utvecklats runt om i världen 

de senaste tio åren. (SOU, 2004:46 s.10) 

 

I denna kod föreskrivs det att de bolag som använder sig av koden i sin årsredovisning 

ska även ta fram en bolagsstyrningsrapport, denna rapport skall även finnas på företa-

gets hemsida (SOU, 2004:46 s.10). Anledningen är att det ska finnas samma informat-

ion på flera ställen och att det ska vara lättillgängligt för bolagets externa betraktare. 

Bolagsstyrningsrapporten ska förklara hur bolaget har valt att följa koden, om det är 

så att bolaget valt att avvika från en eller flera regler ska de tydligt förklara vilken 

punkt som de valt att avvika från och ge en rimlig förklaring till varför. (SOU, 

2004:130 s.9) 

 

När det gäller företag som är aktiva på aktiemarknaden är det upp till samhället, 

marknaden och företagets aktieägare att besluta om företagets motivering är accep-

tabla eller inte, om de nu beslutar att motiven inte är godtagbara finns det en risk att 

det leder till negativ publicitet för verksamheten. (SOU, 2004:46 s.11) 

 

Koden består av ett antal regler och riktlinjer som är en ambitionshöjning jämfört med 

vad den svenska lagstiftningen kräver. Enligt statens offentliga utredningar är det en 

fördel att ha självreglering än lagstiftning, detta eftersom att ambitionen kan sättas 

högre i enskilda frågor. (SOU, 2004:46 s.10) 
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3.6	  Kodens	  regler 
Reglerna för bolagsstyrningen består av ett antal numrerade regler indelade i tio kapi-

tel. Det första kapitlet handlar om bolagsstämman som är det forum där aktieägarnas 

inflytande utövas, den består av ett antal normer för hur bolagsstämman ska gå till, 

när det ska hållas samt vilka som får närvara. Det andra kapitlet behandlar val av ar-

vodering av styrelse och revisor och anger vilka som väljer styrelse och revisor samt 

hur valberedningen ska gå till. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.23) Kapi-

tel tre till sju berör styrelsen och dess uppgifter; storlek och sammansättning, uppdrag, 

samt arbetsformer. Det åttonde kapitlet handlar om utvärdering av styrelsen och före-

tagets verkställande direktör. Kapitel nio handlar om ersättningar till ledande befatt-

ningshavare. Det sista kapitlet behandlar information om bolagsstyrningen och hur de 

avvikelser som bolaget valt att avvika ska redovisas. (Kollegiet för svensk bolagsstyr-

ning, 2010 s.23) 

 

3.7	  Bolagsstyrningsrapport	  
Nuförtiden ska en bolagsstyrningsrapport inkluderas i förvaltningsberättelsen som går 

att hitta i årsredovisningen om det är så att bolaget valt att inte redovisa rapporten i en 

fristående bolagsstyrningsrapport (Sevenius, 2010 s.62).  Informationen i bolagsstyr-

ningsrapporten behandlar hur den interna styrningen har gått till samt vilken struktur 

företaget valt att använda sig av. Denna regel finns för att de externa intressenterna 

ska få större förståelse, insyn och förtroende för verksamheten. Denna information 

ska lämnas i enlighet med det tionde kapitlet i kollegiet för svensk bolagsstyrning, det 

vill säga i bolagsstyrningsrapporten samt på företagets hemsida. (Sevenius, 2010 s.63) 

 

Sevenius (2010 s.63) anser att rapporten är ett verktyg som möjliggör att allt fler får 

bättre insyn i dagens företag, men att det borde ha tagits fram nya regler när det gäller 

rapportering av finansiell information istället. Kvalitetssäkringen borde ha prioriterats 

eftersom att alla de skandaler som drabbat branschen har varit finansiella och inte hur 

den interna styrningen förvaltats (Sevenius, 2010 s.63).  

 

Under remissbehandlingen fick kollegiet för svensk bolagsstyrning kritik för den om-

fattande information som skulle vara med i bolagsstyrningsrapporten. Informationen 

har i viss utsträckning begränsats samt att de tidigare anvisningarna i enskilda regler 

om information som skall lämnas i rapporten tagits bort. (Svernlöv, 2008 s.173)  
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4.	  Kontroll	  
Detta kapitel kommer behandla ämnet intern kontroll, samt hur de tillämpas av både 

mindre och större företag. Det som behandlas är COSCO-modellen som är översatt, 

vilket är anledningen till att materialet kommer från en och samma källa. 

4.1	  Intern	  kontroll	  
Företagsledare har i åratal letat efter ett sätt att förbättra den interna kontrollen inom 

sina organisationer. Anledningen till att efterfrågan på bättre kontroll ökat markant är 

att minimera diverse överraskningar i framtiden. (Theiia.se) Detta bidrar till att bola-

gets ledning kan hantera en förändrad ekonomisk och konkurrensmässig omvärld, 

förändrad efterfrågan från kunderna, samt prioriteringar för framtida tillväxt. (Thei-

ia.se) Begreppet intern kontroll har olika definitioner hos människor, vilket leder till 

förvirring bland företag, tjänstemän och lagstiftare. Denna förvirring orsakar diverse 

problem hos alla parter. (Theiia.se) Definitionen av intern kontroll och styrning för ett 

företag är en process som är utförd av bolagets ledning, styrelse och övrig personal 

inom bolaget. Denna process är utvecklad för att ge en försäkran om att målen inom 

företaget har uppnåtts, processen består av tre kategorier som är viktiga för att kon-

trollera den interna kontrollen (Theiia.se); 

 

• Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

• Efterlevande av viktiga lagar och regler 

 

Effektivitet och produktivitet är först och främst riktad mot verksamhetens grundläg-

gande mål vilket inkluderar både resultat och vinstmål. Tillförlitlighet och finansiell 

rapportering handlar om verksamheten ska vara förberedd på att publicera vital data 

som exempelvis lägesrapporter, interimistiska och koncentrerade uttalanden samt fi-

nansiella rapporter. Den tredje punkten handlar om efterlevande av de lagar och för-

ordningar som organisationerna är tvungna att följa. (Theiia.se) 
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4.1.2	  Komponenter	  
Den interna kontrollen och styrningen består av fem viktiga sammanhängande kom-

ponenter. Ursprunget för de här komponenterna är hur företagsledningen styr ett före-

tag samt att dessa är integrerade styrprocesser. (Theiia.se) Dessa komponenter är möj-

liga att implementera i många olika kategorier av företag, i de små och medelstora 

bolagen används de på ett helt annat sätt än vad de gör i stora företag. Styrsignalerna 

och kontrollerna kan vara både mindre formella och mindre strukturerade men de 

mindre bolagen kan ändå ha en effektiv intern styrning och kontroll. (Theiia.se)  

4.1.2.1	  Kontrollmiljön	  
Kontrollmiljön fastställer en nyans inom en organisation, den påverkar även medve-

tenheten hos de inblandade parterna som exempelvis medarbetarna. Kontrollmiljön 

erbjuder ordning och struktur inom ett företag samt att det är grunden för alla andra 

komponenter för både intern kontroll och styrning. (Theiia.se) De viktiga punkterna 

inom kontrollmiljön är integritet, kompetensen hos medarbetarna, etiska värden, le-

darstil samt ledningens filosofi, det tillvägagångssätt ledningen fördelar befogenheter, 

samt hur de organiserar och utvecklar företagets medarbetare (Theiia.se). 

4.1.2.2	  Riskvärdering	  
Risker av både interna och externa ursprung drabbar alla verksamheter, därför måste 

varje organisation värdera dessa hot. För att ett företag ska kunna värdera dessa risker 

måste de sätta mål för de nivåer som finns inom organisationen och länka ihop dem så 

att de blir internt konsistenta. (Theiia.se) Värdering av risk genomförs för att uppnå 

verksamhetens mål samt att förutspå hur riskerna ska hanteras. Det behövs olika vari-

anter av mekanismer för att identifiera och hantera speciella risker, detta för att eko-

nomiska, regleringsspecifika, samt verksamhetsmässiga villkor kommer att förändras 

i framtiden. (Theiia.se) 

4.1.2.3	  Kontrollaktiviteter	  
Kontrollaktivitet är den komponent som leder till att de riktlinjer som är satta av or-

ganisationens ledning genomförs. Dessa riktlinjer och rutiner säkerställer att nödvän-

diga åtgärder vidtas för att hantera de risker som bidrar till att organisationens mål 

inte uppfylls. Dessa aktiviteter pågår hela tiden och på alla möjliga nivåer inom verk-

samheten. Exempel på dessa aktiviteter är verifikationer, avstämningar, godkännande 

med mera. (Theiia.se) 
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4.1.2.4	  Information	  och	  kommunikation	  
Ett företag måste identifiera och förmedla viktig information som är relevant i en tids-

ram som möjliggör att de anställda kan utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. 

Ett informationssystem bidrar till skapandet av viktiga rapporter som innehåller finan-

siell information som gör det möjligt att driva företagets organisation. (Tellin.se) Det 

är inte bara den information som skapas internt, utan även information som handlar 

om externa faktorer, exempelvis aktiviteter och yttre händelser som är viktiga för att 

en ledning ska kunna ta välgrundade beslut. (Theiia.se) Kommunikationen måste 

sippra igenom hela verksamheten för att nå maximal effektivitet. Personalen måste få 

ett klart beslut om att ansvaret för intern kontroll och styrning måste tas på allvar, det 

är ledningen som ska se till att detta sker på ett effektivt sätt. (Theiia.se) Ledningen 

måste se till att det finns en kanal för kommunikation så att viktig information kom-

mer uppåt i hierarkin. (Theiia.se) 

4.1.2.5	  Övervakning,	  uppföljning	  och	  utvärdering	  
Organisationens interna kontroll och styrsystem måste kunna övervakas, uppföljas, 

samt utvärderas. Det är en process som bestämmer kvaliteten på systemets resultat 

över en lång period. (Theiia.se) För att detta ska kunna genomföras krävs det löpande 

övervakningsåtgärder och uppföljningar samt separata utvärderingar, det går att kom-

binera dessa två processer. Övervakningsåtgärder och uppföljningar sker under orga-

nisationens gång, som även inkluderar vanliga ledningars och övervakningsaktivite-

ter, samt andra åtgärder som personalen vidtar när deras arbetsuppgifter genomförs. 

(Theiia.se) 

4.1.2.6	  Fem	  komponenter	  
Dessa fem komponenter som skapar ett system som är integrerad och reagerar dyna-

miskt på förhållanden som eventuellt kan ändras. Den interna kontrollen och styrsy-

stemet är integrerade med den övriga organisationens verksamhet, anledningen till att 

det är på detta vis är att det är ett grundläggande faktor för organisationen. (Theiia.se) 

Det blir effektivare om nu verksamhetens interna kontroll och styrenhet är inbyggda i 

verksamhetens infrastruktur. Dessa inbyggda kontroller bidrar till kvalitet och delege-

ring, att onödiga kostnader undviks, samt att åtgärder vid förändrade förhållanden tas 

hand om på ett mer effektivt sätt (Theiia.se).	    
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5.	  Empiri	  
Kapitlet kommer att återge den information som har samlats in, grunden till detta ka-

pitel består av sekundärdata i form av årsredovisningar. Det som tas upp är antalet 

bolag som har valt att avvika från den svenska corporate governance koden, vilka 

dessa avvikelser är, i hur stor omfattning varje regel avviks, samt hur de avvikande 

företagens ägarförhållande ser ut. 

5.1	  Avvikelser	  
De företag som har ingått i studien är noterade på Large-Cap listan, det vill säga före-

tag som har ett börsvärde som överstiger 1 miljard euro. I dagsläget finns det för när-

varande 58 st. företag som är noterade på denna lista. Av dessa 58 st. bolag var det 26 

st. som valde att avvika från en eller flera regler av koden år 2009. Året därefter hade 

siffran höjts till 30 st. bolag som valde att avvika från koden för att sedan åter sjunka 

till 26 st. företag år 2011. Dessa siffror finns även i diagrammet här nedan. 

	  

	  

	  
(figur	  nr.2)	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  

 
Svensk kod för bolagsstyrning består av ett antal regler som är indelade i olika kapi-

tel. Under år 2009 avveks dessa regler totalt 35 gånger, året därefter hade siffran 

sjunkit till 34 regler som avvikits för att sedan sjunka ännu lägre till 31 st. avvikelser 

under år 2011. Detta är en sänkning med 11.43 %. Dessa siffror finns beskrivet i dia-

grammet här nedan. 
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(figur	  nr.3)	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
	  

5.1.1	  	  Bolagsstämman	  
De regler som omfattas av kapitel ett i kollegiet för svensk bolagsstyrning behandlar 

hur bolagsstämman ska styras samt hur informationen ska nå ut till aktieägarna. De 

bolag som valde att avvika från regel 1.1 för år 2009 och 2010 var Boliden, regeln 

handlar om bolagsstämman, det vill säga var den ska hållas samt när den ska hållas. 

Boliden hade ingen förklaring förutom att tid och datum kommer att anges senare.  

 

När det gäller vilket språk som ska användas vid en bolagsstämma är det regel 1.5 

som säger att bolagsstämman ska hållas på det svenska språket samt att det material 

som presenteras ska även den vara på svenska.  Som det framgår av diagrammet valde 

fyra bolag att avvika från denna regel, dessa bolag var AstraZeneca, Lundin Petro-

leum, Oriflame samt Stora Enso.  Den förklaring som AstraZeneca och Oriflame 

valde att ge till sina externa intressenter var att de följer sitt hemlands lagstiftning och 

inte behöver tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Lundin Petroleums för-

klaring till avvikelsen var att bolagets verkställande direktör inte behärskade det 

svenska språket fullt ut och var istället tvungen att använda sig av det engelska språ-

ket, men att aktieägarna kunde följa bolagsstämman med hjälp av textning. Under de 

två nästföljande åren var det endast AstraZeneca och Oriflame som valde att återigen 

avvika från regel 1.5, förklaringen var detsamma som för år 2009, det vill säga att de 

följer sitt hemlands lagstiftning och inte den lagstiftning som råder i Sverige. 

 

Regel 1.7 avveks av endast ett företag under år 2009, vilket var Nordea. Enligt Kolle-

giet för svensk bolagsstyrning ska protokollet från den senaste årsstämman göras till-
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gängligt på bolagets hemsida. Nordea publicerade inte denna rapport eftersom att pro-

tokollet inte skulle göra någon nytta, samt på grund av sekretess. De avvikelser som 

förklarats finns beskrivet i diagrammet nedan. 

	  
	  
	  

 
(figur	  nr.4)	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
 

5.1.2	  Val	  och	  arvodering	  av	  styrelse	  och	  revisor	  
Kapitel 2 behandlar hur val och arvodering av styrelse och revisorer ska tillämpas. 

Hufvudstaden och Lundbergs valde att avvika från regel 2.1 för alla de år studien om-

fattas, det vill säga år 2009, 2010 och 2011. Företagens motivering till avvikelsen var 

att eftersom ägarbilden inom verksamheten var så koncentrerad så behövdes det ingen 

valberedning.  

 

Regel 2.3 tillämpades inte av Peab och Wallenstam under år 2009, 2010 och 2011. 

Denna regel handlar om att majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara obero-

ende i förhållande till bolaget. Wallenstams motivering till avvikelsen för de samtliga 

tre åren var att företagets verkställande direktör ingår i valberedningen i egenskap av 

huvudaktieägare. Den motivering som Peab valde att ge i sin årsredovisning var att de 

samtliga ledamöterna har valts för att kunna tillgodose aktieägarnas intressen på allra 

bästa sätt. Skanskas motivering till avvikelsen för år 2010 och 2011 var att den inte 

oberoende ledamoten är väl insatt i bolagets struktur och är därför lämpad för uppgif-

ten.  Tillskillnad från de föregående bolagen hade Scania en helt annan förklaring till 

avvikelsen, förklaringen var att två av bolagets ledamöter avgick ur bolagets valbe-
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redning under årsstämman 2010 vilket bidrog till att bolaget var tvungen att inte till-

lämpa regeln. Under år 2011 valde även Modern Times Group att inte tillämpa regel 

2.3 eftersom att de övriga ledamöterna ansåg att det var för bolagets bästa om det är 

en inte oberoende person som väljs som styrelseordförande. Detta eftersom personen 

har en god erfarenhet om vad som försiggår inom verksamheten och hur saker och 

ting går till. 

 

Svensk kod för bolagsstyrning nummer 2.4 avveks av totalt 11 bolag under året 2009 

och 2010. De företag som valde att undvika regeln för år 2009 var Alfa Laval, Atrium 

Ljungberg, Elekta, Kinnevik, Latour, Lundin Petroleum, Melker Schörling AB, Mo-

dern Times Group, Ratos samt Tele2. Året därefter började Atrium Ljungberg återi-

gen använda sig av regeln men då hade Getinge istället valt att inte tillämpa den. År 

2011 hade antalet bolag sjunkit till tio st. i och med att Modern Times Group återigen 

börjat följa regel 2.4. Orsaken till dessa företags avvikelse var att den person som fick 

posten som ordförande i valberedningen kunde leda arbetet på ett effektivt sätt samt 

uppnå ett tillfredsställande resultat för bolagets externa intressenter. 

 

När det gäller regel 2.5 som handlar om att företaget ska lämna information om nam-

nen på ledamöterna i valberedningen på sin hemsida i god tid så var det endast två 

bolag som avvek från denna regel år 2009, 2010 samt 2011. Egentligen ska denna in-

formation publiceras sex månader innan bolagsstämman, nu var det så att Castellum 

och Axfood publicerade valberedningens sammanställning i samband med den tredje 

kvartalsrapporten vilket innebär cirka fem månader innan bolagsstämman. 
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(figur	  nr.5)	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
	  

5.1.3	  Styrelsens	  uppgifter	  
Det tredje kapitlet handlar om styrelsens arbetsuppgifter inom företaget. Det var end-

ast ett företag som valde att avvika från regel 3.1 under de tre år studien omfattas. En-

ligt denna regel ingår det i styrelsens arbetsuppgifter att se till att etiska riktlinjer fast-

ställs för bolagets uppträdande. Wallenstam hade under år 2009 valt att avvika från 

regeln eftersom de inte hade någon policy för etiska frågor vid den tidpunkten. Bola-

gets förklaring var att riktlinjerna är under framtagande men att de ännu inte fast-

ställts. 

	  
	  

	  
(figur	  nr.6)	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
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5.1.4	  Styrelsens	  storlek	  och	  sammansättning	  
Fjärde kapitlet i svensk kod för bolagsstyrning tar upp hur företaget ska gå till väga 

när det gäller styrelsens storlek och sammansättning. När det gäller regel 4.3 var det 

tre företag som valde att avvika regeln år 2009 och ett företag år 2010. De bolag som 

valde att inte tillämpa den år 2009 var Alliance Oil Company, Atrium Ljungberg samt 

Lundbergs. Den motivering som Alliance Oil Company valde att ge till sina aktieä-

gare genom bolagsstyrningsrapporten var att årsstämman hade valt suppleanten sedan 

tidigare, vilket var anledningen till avvikelsen. Atrium Ljungbergs förklaring till av-

vikelsen var att det fanns två suppleanter under år 2008 där en av dem hade valts till 

styrelseledamot vid bolagets årsstämma 2009. Lundbergs har inte angett någon moti-

vering till avvikelsen. 

 

Lundbergs valde även att avvika från regel 4.3 år 2010 samt 2011. Enligt regeln får 

endast en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara beroende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen. Företaget har två styrelseledamöter i ledningen och 

deras förklaring till avvikelsen var att styrelsens sammansättning speglar ägarförhål-

landet i verksamheten. 

	  
	  

	  
(figur	  nr.7)	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
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revisionsutskottet bestå av minst tre st. styrelseledamöter. Företaget har endast valt att 

ha två styrelseledamöter i revisionsutskottet. Anledningen till detta enligt årsredovis-

ningen är att ICA AB utgör huvuddelen av Hakon Invests innehav och att de har två 

representanter i ICA ABs revisionsutskott. De anser att två styrelseledamöter utgör en 

god balans för revisionsutskottet. Hexagon har även de valt att endast ha två styrelse-

ledamöter i revisionsutskottet under år 2009, anledningen till att de har valt att göra 

detta är enligt bolaget att skapa en handlingskraftig och effektiv styrelse. Till skillnad 

från de andra har Axfood valt att motivera avvikelsen för år 2009 genom att låta sty-

relsen ta ansvar för revisionen, detta eftersom det är ett effektivt sätt, samt att koncer-

nen har godtagbara rutiner när det gäller den interna kontrollen samt att den finansi-

ella rapporteringen blir av hög kvalitet. Ett annat bolag som valt att avvika från 

samma regel år 2010 och 2011 är Securitas Group, deras motivering för dessa två år 

var att styrelsen har gjort bedömningen att det är tillräckligt med endast två ledamöter 

eftersom att de nuvarande ledamöterna har en lång och omfattande erfarenhet inom 

Securitas viktigaste områden när det gäller risk och revisionsfrågor.  

 

Regel 7.5 tillämpades inte av endast ett företag vid tre tillfällen, år 2009, 2010 och 

2011. Enligt denna regel ska styrelsen träffa bolagets revisor minst en gång per år 

utan företagets verkställande direktör eller en annan representant från bolagsledning-

en. Fabeges motivering till avvikelsen för dessa tre år var att bolagets revisorer vid ett 

flertal tillfällen redan avrapporterat till revisionsutskottet utan närvaro av företagets 

verkställande direktör och därför behöver inte följa denna regel fullt ut. 

 

	  
(figur	  nr.8)	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
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5.1.6	  Ersättningar	  till	  ledande	  befattningshavare	  
Kapitel nio i kollegiet för svensk bolagsstyrning är det avsnitt som behandlar reglerna 

om hur ersättningar till ledande befattningshavare ska regleras. Regel 9.1 avveks av 

Lundberg och Tele2 under år 2009, under 2010 avveks den av Sandvik, Meda och 

Lundbergs. Siffran hade sjunkit till endast ett företag under år 2011, vilket var Lund-

bergs.  Den motivering som Lundbergs valde att presentera för sina externa intressen-

ter var att diverse frågor om ersättning och andra anställningsvillkor avseende bola-

gets verkställande direktör bereds av två styrelseledamöter, de ansåg att detta tillvä-

gagångssätt är bäst lämpad för verksamheten och inte funnit någon anledning att 

ändra den. Tele2 valde att inte tillämpa regeln eftersom att ledamöterna i ersättnings-

kommittén ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, de 

kunde inte uppfylla detta krav. Anledningen till att Sandvik valde att inte tillämpa 

denna regel var att koncernens verkställande direktör redan hade en överenskommelse 

om pensionsersättning i anställningsavtalet innan företaget började följa den svenska 

bolagsstyrningskoden. Meda ABs förklaring till avvikelsen var att de inte hade något 

ersättningsutskott eftersom den verkställande direktörens ersättning var reglerat ge-

nom ett långtidskontrakt. 

 

Regel 9.2 handlar om att ledamöterna i ersättningskommittén ska vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen. Under år 2009 var det två företag som 

valde att avvika från denna regel, Modern Times Group och Elekta. Dessa två företag 

förklarade att styrelsen har valt de inte oberoende styrelseledamöterna för bolaget 

bästa. Modern Times Group valde ännu en gång att avvika från samma regel år 2010 

och förklaringen var detsamma som året innan. Tele2s motivering till denna avvikelse 

var att personens kompetens skulle komma till nytta för bolaget. Det tredje bolaget 

som valde att inte använda sig av denna regel var SSAB och de hade en liknande för-

klaring som de föregående företagen. Året därefter, det vill säga 2010, var det Tele2, 

SSAB och Peab som valde att avvika från samma regel. Den motivering som gavs 

överensstämmer med de föregående bolagen.  

 

När det gäller regel 9.8 var det endast ett företag som valde att avvika den år 2010, 

bolaget var Alliance Oil Company och deras förklaring till avvikelsen var att beslutet 

hade redan gjorts innan bolaget blev noterade på Nasdaq OMX Nordic. Året därpå var 

det tre bolag som inte tillämpade regeln och då var det Alliance Oil Company, SKF 
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och Securitas Group. Alliance Oil Company hade samma förklaring till avvikelsen 

som föregående år. SKFs motivering till att de inte tillämpade regeln var att bolagets 

valberedning har underrättat företaget att det förslag som lades fram för årsstämmans 

beslut när det gäller aktierelaterade incitamentsprogram skall den intjänade perioden 

inte understiga tre år är ändamålsenligt. Securitas valde att motivera avvikelsen ge-

nom att deras aktierelaterade incitamentprogram 2010 baserades på de principer som 

koncernen redan hade innan regeln kom till.  

 

	  
(figur	  nr.9)	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
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food, Getinge, Hennes & Mauritz, Hufvudstaden, Kinnevik, Latour, Lundbergs, Lun-

din Petroleum, Meda AB, Melker Schörling AB, Modern Times Group, Oriflame, 

Peab, Ratos, Securitas, Tele2 samt Wallenstam. Verksamheter där ägarförhållandet 

består av diverse investmentbolag är; Alliance Oil Company, Boliden, Castellum, 
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(figur	  nr.10)	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
	  

5.2.1	  Familjeföretag	  
När det gäller antal avvikelser för de familjeägda bolagen finns det ett tydligt mönster 

när det handlar om hur den svenska bolagskoden tillämpats. Som det framgår av dia-

grammet här nedan går det att se att Lundbergs hade mest antal avvikelser under de 

tre år som studien behandlat, vilket var 9 st. totalt för år 2009, 2010 och 2011. Num-

mer två på listan är Tele2, där avvikelserna kan räknas till 6 st. för tre år. Det bolag 

som ligger sist på top-tre listan är Modern Times Group som hade valt att avvika från 

totalt 5 regler för år 2009, 2010 och 2011. 

 

	  

	  
(figur	  nr.11)	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
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5.2.2	  Investmentägda	  företag	  
De bolag som är ägda av investmentföretag har enligt diagrammet här nedan mindre 

avvikelser än de företag som är familjeägda. Det företag som har mest avvikelser i 

denna kategori är Elekta som har totalt fyra avvikelser för år 2009, 2010 och 2011. 

När det gäller plats nummer två finns det fyra företag som konkurrerar med varandra; 

Alliance Oil Company, Castellum, Fabege och Hakon Invest. Den tredjeplatsen består 

även den av flera företag, nämligen tre stycken; Boliden, Skanska och SSAB där de 

har tre avvikelser vardera för de tre åren som studien behandlar. 

	  
	  

	  
(figur	  nr.12)	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
	  

5.2.3	  Utländskt	  ägda	  företag	  
Enligt diagrammet här nedan framgår det klart och tydligt att de bolag där ägarförhål-

landet domineras av utländskt ägda bolag har betydligt mindre avvikelser än de famil-

jeägda och investment ägda företagen. I denna kategori finns det två företag där 

AstraZeneca har tre avvikelser och Scania som endast har en avvikelse. Dessa siffror 

gäller som tidigare för år 2009, 2010 och 2011. 

 

	  
(figur	  nr.13)	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sivan	  Botani,	  2012-‐04-‐29)	  
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5.3	  Ratos	  
Det publika aktiebolaget Ratos grundades på 1930-talet av Ragnar och Torsten Sö-

derberg. Företaget är ett private Equity-konglomerat där den huvudsakliga fokusen 

ligger mot långsiktiga och aktiva innehav i bolag som inte är noterade. Verksamheten 

är familjeägt och har under de tre år som studien omfattats endast avvikit från den 

svenska bolagsstyrningskoden tre gånger. 

 

Clara Bolinder-Lundberg som är informationschef på Ratos anser att en svensk kod 

för bolagsstyrning är viktigt för både företagen och de externa intressenterna. Detta 

för att de ska kunna få en uppfattning om hur de olika processerna går till inom verk-

samheten samt om det är ordning och reda inom bolaget. Däremot betonar hon att en 

bolagsstyrningsrapport som inte innehåller några avvikelser behöver betyda att den 

interna kontrollen är bättre än det företag som har en eller flera avvikelser från koden. 

Detta är viktigt att ha i åtanke för de som sätter sig in i hur de svenska företagen till-

lämpar de riktlinjer som är utfärdade av kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

 

När det gäller implementeringen av ett helt ny regelverk kan det medföra extra kost-

nader för de bolag som reglerna omfattas. Ratos är en av de bolag där implemente-

ringen av koden bidragit till ökade kostnader. Enligt Bolinder-Lundberg har kostna-

derna ökat i speciellt två olika avdelningar inom bolaget. ”Den ena kostnaden har 

uppkommit eftersom att bolagsstyrningsrapporten består av ett flertal sidor vilket in-

nebär att det krävs extra mycket tid att färdigställa dessa. Andra kostnaden hör sam-

man med den första, det vill säga att företagets revisorer kräver mera tid för att de 

ska kunna gå igenom bolagsstyrningsrapporten som är självständig eller integrerad i 

årsredovisningen” säger Clara Bolinder-Lundberg. 

 

En annan viktig aspekt att tänka på enligt Clara Bolinder-Lundberg är att den svenska 

corporate governance koden har bidragit till att den interna kontrollen inom Ratos har 

förändrats till det bättre. Detta eftersom att det nya regelverket har agerat som ett 

verktyg där bolaget kunnat justera den interna processen utifrån de externas perspek-

tiv, vilket i slutändan bidragit till att den anpassats för både intern och extern insyn.  
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6.	  Analys	  
Detta kapitel kommer behandla resultatet av studien när det gäller svensk kod för bo-

lagsstyrning i allmänhet samt om det är några skillnader när det handlar om företa-

gens ägarförhållande som bidrar till avvikelser från koden under de tre år som stu-

dien omfattas. 

6.1	  Svensk	  kod	  för	  bolagsstyrning	  
Tanken med en nationell bolagsstyrningskod är i grund och botten god. Företagen ska 

ha tillgång till samma verktyg för att kunna redovisa hur den interna kontrollen till-

lämpats. Att ha en god bolagsstyrning innebär inte per automatik att de externa intres-

senterna kommer att investera i verksamheten. Utan det är ett sätt att säkerställa att 

företaget sköts på ett effektivt och tillfredsställande sätt (Kollegiet för svensk bolags-

styrning, 2010 s.3), vilket kan vara viktigt för potentiella framtida investerare. Jag 

håller med om att det kan behövas en striktare lagstiftning som de stora företagen är 

tvungna att följa, detta eftersom att företagens intressenter ska ha all hjälp för att 

kunna kontrollera att bolagen följer alla etiska krav som finns samt att de drivs på det 

mest effektivaste sätt för att maximera det intressenterna eftersträvar.  

 

När den svenska bolagsstyrningskoden utvecklades så var tanken från början att den 

skulle vara dispositiv vilket innebär att det inte skulle vara tvingande att efterfölja 

den. Kollegiet för svensk bolagsstyrning ansåg att ett självreglerande regelverk skulle 

vara en fördel eftersom att de bolag som omfattas av lagen skulle själva ta ställning 

till reglerna och tolka dem på egen hand. Även Statens offentliga utredningar ansåg 

att ett självreglerande regelverk skulle vara positivt, detta eftersom att det skulle höja 

ambitionen i enskilda frågor. (SOU, 2004:46 s.10) (Svernlöv, 2008 s.25) Idén var 

kanske god när denna kod utvecklades, men enligt mig finns det inga positiva fördelar 

med ett dispositivt regelverk som är vital för bolagets intressenter. Det finns bara 

nackdelar i och med att det dispositiva regelverket kan tolkas på olika sätt från företag 

till företag vilket i slutändan försvårar för de externa intressenterna att sätta sig in i 

hur det hela går till. Som det framgår av (figur 2) var det ett antal bolag som valde att 

avvika från koden. Nämligen 52 % av de bolag som är noterade på Large-Cap listan 

har valt att avvika från en eller flera regler. Detta är extremt negativt eftersom om det 

nu hade varit en tvingande lagstiftning hade det resultat som jag kommit fram till varit 

det omvända. Som att maximalt 30 företag avvikit från den svenska bolagsstyrnings-
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koden under de tre år som studien omfattas är en bekräftelse på att en striktare lag-

stiftning är nödvändigt. Även (Mallin, s.9 2004) håller med detta i och med att bo-

lagsstyrningskoden skulle vara ett sätt för olika kontrollorgan att hålla företagets led-

ning till svars om någonting skulle inträffa som till exempel de tidigare företagsskan-

dalerna under 90 och 00-talet. 

 

För de externa betraktarna kan koden ha uppfyllt sitt syfte till en viss del, med detta 

menar jag möjligheten till att känna sig tryggare och att transparensen har ökat lite 

jämfört med tidigare. Att koden har bidragit till ökade kostnader är det ingen tvekan 

om. Enligt Ratos informationschef; Clara Bolinder-Lundgren har kostnaderna ökat 

eftersom att revisorerna behöver mer tid att granska årsredovisningarna samt att det 

tar tid att skriva bolagsstyrningsrapporten. Detta gäller säkerligen de flesta bolag som 

är tvungna att genomgå denna process. Att ha ett flertal lagar som behandlar samma 

område leder endast till att det administrativa arbetet ökar.  

 

6.2	  Ägandeförhållande	  
Företagens ägarförhållanden har en central roll när det gäller antalet avvikelser som 

bolagen valt att genomföra. Betydelsen av företagens ägarförhållande är något som är 

extremt viktigt eftersom att det som framgår av diagrammen elva, tolv och tretton vi-

sar att det finns ett starkt samband mellan de familjeägda företagen. Anledningen till 

detta är att de har flest avvikelser från den svenska bolagsstyrningskoden. En viktig 

faktor som bidrar till att denna kategori har flest avvikelser kan vara enligt mig att 

familjemedlemmarna ser sitt innehav i bolaget som en långsiktig investering, vilket 

leder till att de väljer att avvika från en eller flera av kodens regler som inte passar in 

på just deras ideologi, exempelvis vem som ska sitta i styrelsen eller om vem det är 

som ska vara ordförande. Dessa företag har säkerligen i flera decennier haft samma 

struktur och interna kontroll vilket bidragit till att lojaliteten mot verksamheten stärks. 

Att fortsätta följa denna strategi kan i längden leda till att de externa intressenterna 

förlorar sitt förtroende för de företag som gång på gång bryter mot reglerna samt de 

normer som är satta av samhället och organisationer. Att bryta mot dessa normer ty-

der på att höga befattningshavare inte oroar sig för förlorat intresse från de externa 

intressenterna, detta eftersom deras kapitalförsörjning är på ett eller annat sätt säkrat. 

Om nu koden hade varit tvingande och inte dispositiv hade dessa regler och normer 
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efterföljts på ett mer tillfredsställande vis. Resultatet av detta tyder klart och tydligt på 

att samhället har på ett eller annat sätt accepterat att det är tillåtet för dessa organisat-

ioner att ignorera och strunta i lagreglering som inte är tvingande men som är en vik-

tig faktor för samhället i sig. Det verkar som att de familjeägda bolagen vill göra lite 

som de själva vill, att det är viktigt att den interna kontrollen går till på samma sätt 

som man alltid gjort.  

 

Ratos är ett familjeägt bolag där de avvikit från koden, enligt Bolinder-Lundberg har 

de avvikit från den regel som handlar om valberedningen. Hennes och företagets mo-

tivering till avvikelsen var att bolagets två stora ägare ingår i den, vilket är anledning-

en till att de var tvungna att avvika mot den. Företagets förklaring tyder som tidigare 

på att de som innehar en maktposition inom företaget har på ett eller annat sätt säkrat 

den kapitalförsörjning som nämnts tidigare och påverkas inte lika mycket av företa-

gets externa betraktare. Syftet med den svenska bolagsstyrningskoden var egentligen 

att de svenska bolagen skulle vara helt transparanta så att betraktarna kunde få bättre 

insyn i verksamheten och få ett starkare förtroende för de svenska börsnoterade bola-

gen för att sedan bedöma om de efterföljer de normer som är satta av samhället (Kol-

legiet för svensk bolagsstyrning 2010 s.3). Vilket enligt mig är positivt för alla parter 

som är inblandade, men tyvärr som inte tillämpats fullt ut. 

 

Enligt den empiriska undersökningen har de företag vars ägarförhållande består av 

investmentbolag en tendens att efterfölja den svenska bolagsstyrningskoden på ett 

bättre sätt än vad de familjeägda gör. Förklaringen enligt mig är att dessa bolag inte 

har lika mycket kapital som är säkrat, vilket innebär att företagens intressenter är en 

viktig tillgång för bolaget i och med att de ska investera mera och på det sättet säkra 

det kapital som verksamheten behöver. Företagens interna kontroll är ett viktigt verk-

tyg för att bolaget ska kunna fungera, ett företag kan jämföras med en maskin där om 

en komponent inte fungerar så fungerar inte resten av maskineriet. Enligt Bolinder-

Lundberg används den interna kontrollen när bolaget ska säkerställa att de efterföljer 

förordningar, riktlinjer, lagar samt etiska krav. Detta är ett verktyg som Ratos använ-

der si av för att bolagets anställda ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter i enlighet 

med företagets mål (Theiia.se). Tanken är god men den efterföljs inte som det var ur-

sprungligen tänkt. Lojaliteten hos de andra två ägarkategorierna är inte lika viktigt 

som det är hos de familjeägda företagen, anledningen till detta kan vara att de ledande 
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befattningshavarna inte planerat att de ska vara verksamma inom bolaget en längre 

tid. Vilket spelar en stor och viktig roll när det gäller tänket om att rutinerna ska gå till 

på samma sätt som det alltid har gjorts. Den interna kulturen bland dessa företag är 

något bättre när det gäller efterföljningen av de riktlinjer som är satta av kollegiet för 

svensk bolagsstyrning. De är mer öppna för förändringar och hålls inte tillbaka av den 

gamla mentaliteten som lyder; vi kan göra vad vi vill. 

 

Att inte tillämpa koden fullt ut kan tyda på att dessa tre kategorier av företag anser att 

koden är obehövlig och inte behöver tillämpas eftersom att det finns andra regelverk, 

till exempelvis den svenska aktiebolagskoden som är det grundläggande lagstiftning-

en som berör bolagsstyrning i de svenska företagen (SOU 2004:46 s.10). Jag anser att 

dessa regler endast är ett komplement och eftersom att aktiebolagslagen är tvingande 

och koden är dispositiv så borde det hela omstruktureras och kanske sammanfogas 

med den nuvarande aktiebolagslagen. Detta skulle vara positivt för samhället, företa-

gen och bolagets intressenter. 

 

Den interna kontrollen som nämnts i empirin bidrar till att företagens information är 

korrekt, vilket leder till att även den finansiella rapporten blir korrekt (Theiia.se). Ra-

tos nämnde inte om de använder sig av de fem komponenterna men Bolinder-

Lundberg kunde berätta att den interna kontrollen har blivit bättre till en viss del se-

dan den svenska bolagsstyrningsrapporten infördes. Det kan tolkas som att införandet 

av koden bidragit till några positiva förändringar inom vissa avdelningar för verksam-

heten. 
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7.	  Slutsats	  
Detta	  kapitel	  handlar	  om	  det	  slutsats	  som	  jag	  har	  kommit	  fram	  till	  genom	  att	  ha	  
kombinerat	  den	  teoretiska	  referensramen,	  empirin	  och	  slutsatsen.	  
	  
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de företag som är verksamma på Nasdaq 

OMX Nordic Stockholm använder sig av och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. 

Det essentiella med uppsatsen var även att se om det fanns något samband mellan de 

börsnoterade bolagens ägarförhållande och interna kontroll som bidrar till avvikelser 

från koden. Under arbetet har jag försökt hitta svar till de frågor som ligger till grund 

för denna uppsats och vägen har varit lång, men tillslut fick jag de flesta frågorna be-

svarade. Den primära informationen har varit bristfällig vilket innebär att jag fick för-

lita mig på sekundärdata som bestod av företagens årsredovisningar. Utifrån den pri-

mära och sekundära informationen så kom jag fram till den slutsats som jag förvän-

tade mig innan uppsatsen påbörjades. I och med att den svenska bolagsstyrningskoden 

är dispositiv kan företagen tycka att det är överflödigt att tillämpa den svenska bo-

lagsstyrningskoden och passa på att avvika från en eller flera regler när de känner för 

det, eftersom att den inte är dispositiv. Koden är i dagsläget enligt mig ett verktyg 

som endast ser bra ut på papperet. All regelverk som berör de stora svenska företagen 

borde omstruktureras från grunden så att lagstiftningen blir striktare och tvingande. 

Detta skulle leda till att de svenska bolagen styrs bättre och på det viset kunna mäta 

sig med den amerikanska bolagsstyrningskoden, Sarbanes-Oxley Act, som är en av de 

mer strikta corporate governance koderna som finns i dagsläget. 

 

Enligt studien hade 26 företag avvikit från minst en regel år 2009, året därefter hade 

30 bolag avvikit och sist men inte minst hade 26 bolag avvikit från koden år 2011. 

Som det ser ut nu har siffran sjunkit, vilket kan tyda på att företagen kanske insett att 

det inte är lönt att strunta i de riktlinjer som är satta av Kollegiet för svensk bolags-

styrning. När det gäller ägarförhållandet hade jag inga förutfattade meningar. Detta 

eftersom att företagens rutiner skiljer sig samt att den interna strukturen varierar bero-

ende på företag. Som ett resultat av studien visade det sig att de bolag där höga be-

fattningsledare består av familjemedlemmar, det vill säga familjeägda bolag har en 

tendens att tänja lite mer på de regler och normer som är satta av samhället. Orsaken 

till att denna kategori av företag har fler avvikelser än de andra två ägarförhållandena 

kan vara att de inte är beroende av samhället i form av kapitalsäkring, även analysen 
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bekräftar detta. Detta är relevant på grund av att det var en av de huvudfrågor som 

skulle besvaras i denna uppsats.  

 

Under arbetets gång har det enligt mig uppstått nya frågor som kanske är värda att 

undersöka i och med det slutgiltiga resultatet. Detta för att bekräfta och analysera om 

den svenska bolagsstyrningskoden verkligen behövs som ett fristående normgivande 

regelverk eller inte i dagens samhälle; Spelar det någon roll för de externa intressen-

terna om företaget har valt att avvika från en eller tre punkter? Läser verkligen intres-

senterna bolagsstyrningsrapporten? Det är viktigt att ha liknande frågor i bakhuvudet 

när en eventuell ny lagstiftning som berör corporate governance för den svenska 

marknaden presenteras. 
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Bilagor	  
	  

Frågor	  
 
	  

1. Hur gick implementeringen av svensk kod för bolagsstyrning till? 

- Var det någon del av koden som var svår att implementera? 

- Fanns det några speciella modeller eller teorier som ni utgick i från? 

 

2. Hur var den interna strukturen ut innan koden implementerades? 

- Har den interna kontrollen blivit bättre? 

 

3. Vad är de viktigaste komponenterna med intern kontroll enligt er? 

- Vilken punkt i den interna kontrollen är den viktigaste i ert företag? 

 

4. Har implementeringen av koden bidragit till ökade kostnader för er verksam-

het? 

- Vad är dessa kostnader? 

 

5. Vad anser ni är fördelen respektive nackdelen med svensk kod för bolagsstyr-

ning? 

- Skulle ni vilja införa en helt ny punk? 

 

6. Avviker ni från koden? 

- Om ja, vilken punkt och varför? 
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Svensk	  kod	  för	  bolagsstyrning	  (Regler)	  
Kapitel	  1-‐	  Bolagsstämman	  
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarnas infly-
tande utövas. Alla aktieägare ska ha samma förutsättningar, detta innebär att bolags-
stämman ska planeras så att alla ska kunna ta del av den. 
	  
Kapitel	  2	  -‐	  Val	  av	  arvodering	  av	  styrelse	  och	  revisor	  
Valberedningen är det organ som har i uppgift att bereda stämmans beslut när det 
handlar om frågor som berör val och arvodesfrågor samt procedurfrågor för näst-
kommande valberedning. De ledamöter som sitt i valberedningen ska tillvarata ak-
tieägarnas intresse oavsett hur än de har utsetts. 
	  
Kapitel	  3	  -‐	  Styrelsens	  uppgifter	  
Styrelsen ska ta hand om företagets angelägenheter och förvalta samtliga aktieägares 
intresse. 
	  
Kapitel	  4	  -‐	  Styrelsens	  storlek	  och	  sammansättning	  
Styrelsens storlek ska vara bestämd och sammansättningen som säkerställer förmågan 
at förvalta företagets angelägenheter med integritet och effektivitet. 
	  
Kapitel	  5	  -‐	  Styrelseledamots	  uppdrag	  
Styrelseledamot ska spendera den tid som uppdraget krävs och tå åt sig all den kun-
skap som erfordras för att tillvarata företagets och dess ägares intresse. Om nu styrel-
sen ska kunna ta viktiga beslut som påverkar hela organisationen ska bolagets verk-
ställande direktör förse styrelsen med grundläggande material både före och efter sty-
relsens sammanträden. 
	  
Kapitel	  6	  -‐	  Styrelseordförande	  
Styrelsens ordförande har uppgiften och ansvaret för att styrelsens arbete är organise-
rat och bedrivs på ett effektivt sätt. 
	  
Kapitel	  7	  –	  Styrelsens	  arbetsformer	  
Styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen samt att de ska vara tydliga och väl do-
kumenterade. 
	  
Kapitel	  8	  –	  Utvärdering	  av	  styrelse	  och	  verkställande	  direktör	  
Utvärdering är grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens 
prestationer. Detta ska göras fortlöpande för att kontrollera deras arbete. 
	  
Kapitel	  9	  –	  Ersättningar	  till	  ledande	  befattningshavare	  
När det gäller beslut om ersättningar till ledande befattningshavare ska bolaget ha 
formaliserade och bekantgjorda processer.  
 
Kapitel	  10	  –	  Information	  om	  bolagsstyrning	  
Styrelsen ska en gång per år informera bolagets aktieägare och kapitalmarknaden om 
hur bolagsstyrningen går till inom verksamheten och hur den svenska bolagsstyr-
ningskoden tillämpas. Denna information ska publiceras på hemsidan, årsredovis-
ningen eller i en separat bolagsstyrningsrapport. 
 
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010) 
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