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Sammanfattning 
 

Titel 
Svensk kod för bolagsstyrning – ur ett roll- och ansvarsperspektiv. 

 
Bakgrund 
Under de senare åren har ett flertal länder drabbats av bolagsskandaler som bidragit till 

en snabb utveckling inom corporate governance. För att förhindra liknande skandaler 

har mer eller mindre frivilliga regler för bolagsstyrning införts, så kallade koder. 

Bolagsskandaler har även inträffat i Sverige och 1 juli år 2005 infördes svensk kod för 

bolagsstyrning. Koden skall bidra till förbättrad styrning av bolag, stärka 

konkurrenskraften och främja förtroendet på kapitalmarknaden.  

 
Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera om roll- och ansvarsfördelningen har 

förändrats mellan bolagsorganen efter införandet av svensk kod för bolagsstyrning.  

 
Genomförande 
Denna studie bygger på kvalitativ metod och tio intervjuer har genomförts. Intervjuer 

har skett med representanter från ägare, styrelse, bolagsledning, revisor samt 

respondenter med god kunskap inom bolagsstyrning.  

 
Resultat 
Studien visar att svensk kod för bolagsstyrning inte har haft någon större effekt på roll- 

och ansvarsfördelningen. Detta beror dels på att ABL redan har en tydlig fördelning 

mellan bolagsorganen och att behovet av en roll- och ansvarsförändring inte är lika stort 

i Sverige som i andra länder. Koden har dock stärkt ägarnas inflytande i bolag och ökat 

fokus på styrelsen.   

 
Nyckelord 
Bolagsstyrning, Följ eller förklara, Institutionell teori, Koden, SOX, Combined Code 



  

 
 

 

Abstract 
 

Title 
The Swedish code of corporate governance – from a role- and responsibility perspective  
 
Background 
During last years numerous countries have been hit by corporate scandals which have 

contributed to a rapid development within corporate governance. To prevent similar 

scandals, more or less volontary rules for corporate governance have been introduced, 

so called codes. Corporate scandals have also occurred in Sweden and July 1st 2005 a 

Swedish code for corporate governance was introduced. The code shall contribute to an 

improved control of corporations, strengthen competitiveness and promote trust in the 

capital market. 

 
Purpose 
This papers purpose is to describe and analyse if the role- and responsibility distribution 

have changed between corporate bodies after the introduction of a Swedish code for 

corporate governance.   

 
Implementation 
This study is based on qualitative method and ten interviews have been conducted. 

Interviews have taken place with representatives from owners, board of directors, 

corporate management, accountants and respondents with good knowledge within 

corporate governance.  

 
Result 
The study shows that Swedish code for corporate governance have not had any greater 

affect on the role- and responsibility distribution. Part of this is because ABL already 

has a clear distribution between the corporate bodies and the need for a role- and 

responsibility change is not as necessary as in other countries. However, the code have 

strengthened the owners influence in corporations and increased the focus on the board 

of directors. 

 
Key words 
Corporate governance, Comply or explain, Institutional theory, SOX, Combined Code 



  

 
 

 



  

 
 

 

Förord 
 
 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka samtliga som gjort denna magisteruppsats möjlig.  

 

Vidare vill vi tacka samtliga respondenter som har tagit sig tid och bidragit med sin 

goda kunskap för att hjälpa oss. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Jörgen 

Dahlgren som stöttat oss under uppsatsens gång. 
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1 Inledning 

I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till uppsatsens ämne. Detta görs för att ge en 
förståelse för problemområdet. Därefter förs en problemdiskussion som utmynnar i 

uppsatsens frågeställning och syfte. 
 

 

1.1 Bakgrund 
Under senare decennier har en snabb utveckling skett inom området corporate 

governance, vilket benämns bolagsstyrning på svenska. Utvecklingen har lett till 

uppkomsten av mer eller mindre frivilliga regelsamlingar för bolagsstyrning i ett flertal 

länder, så kallade koder (SOU, 2004:130). Kodernas tillkomst kan ses som en direkt 

följd av senare års uppmärksammade bolagsskandaler runtom i världen, som orsakats av 

bristande bolagsstyrning av egensinniga bolagsledningar. Även en ökad 

internationalisering av aktiemarknaden och ägandet i bolag har höjt intresset för 

bolagsstyrning (Svernlöv, 2006). 

  

Flera bolagsskandaler har inträffat i USA och två omtalade är Enron och Worldcom. 

Enron-skandalen inträffade år 2001 som delvis orsakades av att bolagets ledning var 

oärlig med redovisningen och visade en allt för positiv bild av bolagets ekonomiska 

ställning (Cunningham & Harris, 2006). Samtidigt misslyckades styrelsen med 

övervakning och kontroll av bolagsledningens arbete (Mintz, 2005). Året efter 

drabbades USA av ytterligare en omfattande bolagsskandal, Worldcom. Worldcom var 

USA:s näst största internet och teleoperatör som gick i konkurs år 2002, när förfalskade 

redovisningar förstorade värdet på bolaget med mångmiljardbelopp i dollar (Dagens 

industris hemsida). Som en konsekvens av bolagsskandaler kom krav på hårdare 

regelverk för bolagsstyrning i USA, vilket bidrog till skapandet av the Sarbanes Oxley 

Act (SOX). SOX är en lagstiftning som skall bidra till bättre bolagsstyrning för 

amerikanska bolag och trädde i kraft år 2002. Efterlevs inte regelverket blir bolagets 

verkställande direktör och finanschef personligt ansvariga med hårda böter och fängelse 
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som följd (Soliditets hemsida). Genom SOX skall bolag försöka återskapa allmänhetens 

förtroende för aktiemarknaden (Mintz, 2005). 
 

Storbritannien har också drabbats av omfattande bolagsskandaler som orsakats av 

bristande styrning och kontroll av bolag. En omtalad skandal är Barings Bank som var 

en av Storbritanniens äldsta banker. Banken gick i konkurs år 1995 när en av bankens 

medarbetare spekulerade bort 850 miljoner pund från Barings Bank. Detta var möjligt 

då banken hade bristande rutiner i den interna kontrollen. (Mallin, 2004). För att 

förhindra framtida bolagsskandaler och återskapa förtroendet på kapitalmarknaden, 

tillämpar Storbritannien en bolagsstyrningskod, Combined Code. Combined Code är till 

skillnad från SOX självreglerande och bygger på principen comply or explain. Detta 

innebär att bolag kan avvika från enskilda regler, men skall då avge förklaringar till 

avvikelser. Combined Code är stilsättare för flera länders bolagsstyrningskoder, bland 

annat Sveriges kod (Svernlöv, 2006). 

 

Bolagsskandaler har även inträffat i Sverige. En omtalad skandal är Skandia-affären 

som inträffade år 2003.  Skandia-affären handlar om att pensionssparare blev lurade på 

2,5 miljarder kronor när Skandia sålde sin kapitalförvaltning till Den norske Bank och 

att ledande befattningshavare beviljat sig själva höga bonusprogram utan tak (SVT:s 

hemsida). Till följd av detta tillsatte regeringen år 2003 en Förtroendekommission, vars 

syfte var att analysera förtroendet för det svenska näringslivet och de kom fram till att 

bristande bolagsstyrning var ett problem. Därför bildades en expertgrupp, den så kallade 

Kodgruppen, med uppdrag att utarbeta en svensk bolagsstyrningskod. Kodgruppens 

arbete resulterade i Svensk kod för bolagsstyrning (nedan kallad Koden) som trädde i 

kraft 1 juli år 2005. Koden skall tillämpas av svenska bolag noterade på A-listan och 

större bolag på O-listan med marknadsvärde över 3 miljarder kronor (FAR, 2005). 

Koden är självreglerande och bygger på principen följ eller förklara som är influerad av 

den brittiska Combined Code (FAR, 2004). 
 

Syftet med Koden är att förbättra styrning av svenska bolag, stärka näringslivets 

effektivitet och konkurrenskraft samt främja förtroendet på den svenska 

kapitalmarknaden och i det svenska samhället. Koden skall även höja kunskap och 
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förtroende för svensk bolagsstyrning hos utländska investerare och andra aktörer på den 

internationella kapitalmarkanden. På så sätt främjas det svenska näringslivets tillgång 

till utländskt riskkapital (Svernlöv, 2006). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Bolagsstyrning handlar i grunden om att bolag skall drivas i ägarnas intressen när 

ägande och ledning skiljs åt. I börsnoterade bolag med spritt ägande, ökar risken att 

bolag inte leds i ägarnas intressen, utan istället i bolagsledningens ibland avvikande 

intressen. Det kan handla om avvikande intressen gällande avkastningskrav, risktagande 

och ersättning och detta har varit ett problem i bolag. För att minska sådana 

intressekonflikter har koder för bolagsstyrning, så kallade bolagsstyrningskoder, införts 

i många länder i Europa och övriga delar av världen som komplement till lagstiftningen 

(Kollegiets hemsida).  

 

Koden riktar sig till de fyra bolagsorganen som består av ägare (genom 

bolagsstämman), styrelse, bolagsledning och revisor. Bolagsorganen bildar tillsammans 

det svenska systemet för bolagsstyrning som bygger på strikt makt- och ansvarsdelning 

mellan dem. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där 

ägarna direkt kan utöva sin ägarmakt.  Styrelsen skall för ägarnas räkning förvalta 

bolagets angelägenheter.  Bolagsledningen leds av en verkställande direktör som sköter 

den löpande förvaltningen av bolaget och denne tillsätts av styrelsen. Revisorn skall 

granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning. Revisorn arbetar främst på uppdrag av ägarna och har en viktig 

roll som stöd till styrelsen (Kollegiets hemsida). För att relationen mellan 

bolagsorganen skall fungera väl krävs därför en god bolagsstyrning (Swedbanks 

hemsida). 

 

Kodens regelverk består av förhållningsregler riktade till de fyra bolagsorganen för att 

reducera bolagsstyrningsproblem. Tyngdpunkten ligger på styrelsen och 
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bolagsstämman. Kodens regler berör inte bolagsledning och revisor i någon större grad, 

men de regler som berör dem handlar om hur samspelet till övriga bolagsorgan bör 

fungera. Kodgruppen, som utformade Koden, hade vägledande principer för att lösa 

problem inom bolagsstyrning. En av dessa principer är att Koden skall skapa en tydlig 

roll- och ansvarsfördelning mellan bolagsorganen. Kodgruppen ansåg att detta var 

nödvändigt på de punkter som inte var tillräckligt tydliga i Aktiebolagslagen (ABL). 

Detta för att undvika problem som intressekonflikter och oklarheter i roller (Skog, 

2005). Det tycks ha varit ett problem med otydlig roll- och ansvarfördelning i svenska 

bolag och därför undrar vi hur denna fördelning har påverkats genom Kodens 

införande? Går det redan idag se några förändringar, eller behöver Koden mer tid innan 

förändringar visar sig? En annan vägledande princip är att Koden skall skapa goda 

förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll. Därför innehåller regelverket 

ett flertal regler som riktas till bolagsstämman, vars syfte är att underlätta för 

aktieägarna att delta på bolagsstämman och fatta väl motiverade beslut. Genom att 

aktieägarna aktivt deltar på bolagsstämman skapas en sund maktbalans mellan ägare, 

styrelse och bolagsledning i bolag, och detta är ytterliggare en vägledande princip. 

Ägarna skall då kunna säkerställa sina möjligheter att utöva sitt ägarinflytande på 

stämman och kunna hävda sina intressen gentemot starka bolagsledningar (Skog, 2005). 

Ett stärkt ägarinflytande skall leda till att bolag drivs i ägarnas intresse och detta är 

grundtanken i corporate governance och även i Koden. Det vore därför intressant att 

undersöka om ägarinflytandet har stärkts efter drygt ett och ett halvt år med Koden? 

 

 

1.3 Frågeställningar 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi ställt följande frågeställningar: 

 

• Hur har bolagsorganen påverkats av Koden? 

• Har ägarinflytandet stärkts efter införandet av Koden? 

• Vilka regler i Koden har varit mest problematiska för bolagsorganen att 

tillämpa?  
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1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera om roll- och ansvarsfördelningen har 

förändrats mellan bolagsorganen efter införandet av svensk kod för bolagsstyrning.  

 

 

1.5 Målgrupp 
Denna uppsats kan vara av intresse för bolag på A-listan och större bolag på O-listan 

som idag tillämpar Koden och för de bolag som skall tillämpa den i framtiden. Andra 

intresserade läsare kan vara aktieägare, studenter med intresse av bolagsstyrning samt 

yrkesverksamma inom bolagsstyrningsområdet.  
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1. Inledning 

7. Slutsats 

3. Bolagsstyrning 

2. Metod 

4. Teori 5. Empiri 

1.6 Disposition 
I det inledande kapitlet ges läsaren en 

bakgrund till ämnet. Här presenteras en 

problemdiskussion, frågeställningar, 

syfte och målgrupp. 

 

Kapitel två presenterar valda metoder 

som används vid studien. Studiens 

tillvägagångssätt och trovärdighet 

diskuteras.  

 

Kapitel tre presenterar grundläggande 

förståelse i corporate governance, 

utveckling av bolagsstyrningskoder och 

svensk kod för bolagsstyrning.  

 

Kapitel fyra presenterar teorin som 

används som teoretisk grund att stå på 

under resten av studien.  

 

Kapitel fem presenterar studiens 

empiriska resultat, det vill säga resultatet 

av samtliga intervjuer.  

 
Kapitel sex presenterar analysen, där 

resultatet förs samman med vald teori. 

6. Analys 

Figur 1. Uppsatsens disposition 

Kapitel sju presenterar slutsatsen av 

studien som framkommit genom 

analysen. Avslutningsvis ges 

rekommendationer till vidare forskning. 
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2  Vetenskaplig metod 
I detta kapitel redogörs för vilka metoder som valts och hur forskningen genomförts 

samt hur urvalet av respondenter skett. Vidare beskrivs uppsatsens trovärdighet och 

avslutas med källkritik. 

 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Följande avsnitt diskuterar uppsatsens valda metod och angreppssätt som formar 

studiens genomförande och resultat.  

 
 

2.1.1 Vetenskaplig metod 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra 

det”  

                    Källa: Holme & Solvang 1997 (s.75)  

 

Valet av metod grundar sig på uppsatsens syfte (Andersson, 1994). Eftersom en djupare 

förståelse eftersträvas om hur roll- och ansvarsfördelningen har förändrats efter 

införandet av Koden, kännetecknas denna studie av kvalitativ metod. Metoden innebär 

en närhet till källan som informationen hämtas ifrån och tyngdpunkten är att förstå 

verkligheten (Bryman, 2006). Vid kvalitativ metod koncentreras studien ofta på ett färre 

antal undersökningsenheter med en strävan att söka kategoriseringar, beskrivningar och 

förväntningar utifrån mönster nyanserade av dessa enheter (Olsson & Sörensen, 2001). 

Metoden präglas även av flexibilitet och forskaren kan därför ändra på upplägget under 

själva genomförandet av undersökningen. (Holme & Solvang, 1997). Detta ser vi som 

nödvändigt eftersom vi inte hade någon djupare kunskap inom ämnet vid studiens start 

och därför behövde vara öppna för ny information.  
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Metoden består av observationer som är osystematiska och ostrukturerade, exempelvis 

intervjumall utan fasta frågor eller svarsalternativ (Holme & Solvang, 1997). Öppna 

intervjufrågor ger oss möjligheten att ställa följdfrågor utifrån ny information som ges, 

vilket vi anser är nödvändigt i denna uppsats. Det faktum att svarsalternativen är öppna 

ger oss en mer djupgående förståelse av Kodens påverkan i bolag då respondenten fritt 

kan svara utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Detta ger oss en information och 

kunskap som vi möjligtvis inte hade fått genom en kvantitativ metod, med dess fasta 

intervjufrågor och svarsalternativ.  

 

Nackdelen med kvalitativ metod är att flexibiliteten, som är utmärkande för denna 

metod, kan försvåra jämförelse av information från olika enheter. Studiens information 

kan ha framkommit genom olika problemupplevelser hos forskaren samt skilda 

förhållanden under insamlingen. Ytterligare en nackdel med kvalitativ metod är att den 

är resurskrävande (Jacobsen, 2002). Dessa problem diskuteras vidare i detta kapitel.  

 
 

2.1.2 Vetenskapligt angreppssätt 

När en företeelse skall studeras finns två huvudtyper av angreppssätt att välja mellan - 

deduktiv metod (bevisandets väg) och induktiv metod (upptäcktens väg). Skillnaden 

mellan angreppssätten är vilken utgångspunkt och vetenskaplig metod som väljs för 

studien (Holme & Solvang, 1997). Denna uppsats karaktäriseras av ett induktivt 

angreppssätt och teorin är resultatet av en forskningsansats. Uppsatsens 

forskningsfrågor styr studien i stor utsträckning och frågorna är härledda ur ett faktiskt 

empiriskt problem. Empirin skall sammankopplas med uppsatsens valda teori som 

presenteras i analysen. Den induktiva processen innebär att vi drar generaliserbara 

slutsatser på grundval av observationer (Bryman, 2006).  

 

  Observationer/resultat → teori 
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2.2 Studiens genomförande 
För att kunna besvara uppsatsens syfte behövde vi samla in information och kunskap 

genom både primärkällor och sekundärkällor. Nedan följs en närmare beskrivning hur vi 

gått till väga med undersökningen.   

 
 

2.2.1 Informationsinsamling 

För att erhålla ökad förståelse av det studerande ämnet samt öka studiens giltighet är det 

viktigt att använda flera källor vid insamling av information (Lindlof & Taylor, 2002). 

Vi har därför använt både primär- och sekundärkällor. Enligt Jacobsen (2002) är detta 

nödvändigt för att få ut så mycket information som möjligt om frågeställningen. 

Primärkällor är källor i form av intervjuer, observationer och enkäter som produceras i 

anslutning till den specifika studien för att besvara studiens frågeställningar. 

Sekundärkällor har sitt ursprung i primärkällor och samlas in genom litteratur, artiklar, 

avhandlingar och liknande (Jacobsen, 2002). 

 

Vid studiens start samlades data in genom sekundärkällor. Detta var viktigt för att 

erhålla en grundkunskap och förståelse inom bolagsstyrningsområdet. Denna 

information har även insamlats för att ge en grundkunskap inom ämnet samt för att 

finna relevanta teorier. Information har hämtats från tryckta källor, forskningsartiklar 

från erkända databaser, relevanta tidningsartiklar som behandlat området, 

bolagsstyrningsrapporter, regelverk, relevant information från Internet samt 

gästföreläsning inom magisterkursen International accounting på Linköpings 

universitet. För att uppnå hög trovärdighet i uppsatsen har vi varit noga med att enbart 

använda erkända sekundärkällor. 

 

Intervju är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Det är flexibilitet 

och djupare förståelse som gör intervjuer attraktiva (Bryman, 2006). Därför valde vi att 

samla in primärkällor genom intervjuer. Dessa intervjuer ligger till grund för uppsatsens 

empiriska del och varit nödvändiga för att kunna besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Denna information hade inte kunnat erhållas från endast 
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sekundärkällor. För att få djupare kunskap om Koden har intervjuer skett med 

representanter från de fyra bolagsorganen samt experter inom bolagsstyrning. 

Presentation av respondenter sker i följande avsnitt.  

 
 

2.2.2 Val av respondenter 

Enligt Holme & Solvang (1997) är det viktigt att urvalet av intervjuer sker med rätt 

respondent för studien, annars kan undersökningen bli värdelös och måste genomföras 

på nytt. Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en 

grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det som studeras. Därför får 

inte urvalet av undersökningsenheter ske vare sig slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet 

bör göras systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och 

strategiskt definierade. Därför var det viktigt i studien att vi gjorde ett bra urval av 

respondenter för att uppnå bästa möjliga resultat.  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om roll- och ansvarsfördelningen har 

förändrats för bolagsorganen efter införandet av Koden. Därför ansåg vi det var relevant 

att göra intervjuer med respondenter från samtliga bolagsorgan samt respondenter med 

expertkunskap inom bolagsstyrning. Detta för att få en synvinkel utifrån alla perspektiv. 

Figuren nedan illustrerar urvalsgruppen för studien.  
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Figur 2. Urvalsgrupper  



2 Vetenskaplig metod 
 

  11 

  

                                                  
 
 

Vi har valt att intervjua en till två representanter från varje bolagsorgan. Motiveringen 

till detta urval är att vi ville få en inblick i alla bolagsorgan och därför var det inte 

tidsmässigt möjligt att intervjua fler respondenter. Nedan följer närmare beskrivning 

och motivering till urvalet av respondenter. 

 

För att få en djupare kunskap utifrån ägarnas perspektiv har vi intervjuat 

Aktiespararnas chef för intressebevakning. Aktiespararna är en oberoende 

intresseorganisation för enskilda aktieägare och därför valde vi att begränsa oss till 

denna intervju eftersom Aktiespararna representerar en stor grupp av ägare.  

 

Styrelser representeras av styrelsesekreteraren i Swedbank. Intervju har även skett med 

en kontorschef på Lindebergs Grant Thornton som varit styrelseledamot och därmed har 

inblick i styrelsearbetet och Kodens effekt på bolagsorganet.  

 

För att få insyn i hur bolagsledningar påverkats av Koden har intervjuer skett med en 

ledningsrepresentant från Partner Tech och koncernredovisningschefen på Axfood med 

god insyn i bolagsledningens arbete.  

 

Intervjuer har skett med två revisorer från Ernst & Young och Lindebergs Grant 

Thornton (arbetar även som kontorschef). Det var viktigt att även få perspektiv från 

revisorer då de arbetar i bolag som tillämpar Koden och därför även berörs av den.  

 

För att uppnå en bredare kunskap och förståelse har vi även utfört fyra intervjuer med 

experter inom bolagsstyrning och Koden, som vi valt benämna expertgrupp inom 

bolagsstyrning. En av dessa expertgrupper är Kollegiets1 sekreterare. Kollegiets 

huvudsakliga uppgift är att vårda och vidareutveckla Koden och därför har sekreteraren 

en mycket god insyn i svensk kod för bolagsstyrning och dess utveckling. Sekreteraren 

har även varit delaktig i Kodens utformning, vilket har bidragit till insyn i Kodens 

tillkomst och syfte. Då Koden tillämpas av bolag på Stockholmsbörsen såg vi det som 

nödvändigt att göra en intervju med OMX som äger Stockholmsbörsen. Den utfördes 

med bolagets chefjurist som besitter bred kunskap inom ämnet, vilket medfört 

betydelsefull kunskap för vår studie. Intervju har även skett med en konsult från KPMG 
 

1 För beskrivning av Kollegiet,  
  se avsnitt 3.2 2 Svensk utveckling 
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som har kunskap om Kodens implementering. Vi valde även att utföra en intervju med 

en jurist från Öhrlings PricewaterhouseCoopers som har kunskap inom Koden från ett 

brett perspektiv. Dessa fyra expertgrupper har medfört värdefull kunskap som vi anser 

inte hade kunnat uppnås genom att enbart intervjua representanter från de fyra 

bolagsorganen.  

 
 

2.2.3 Intervjuers genomförande 

Efter vi läst in oss på uppsatsområdet skickade vi ut förfrågningar via e-post eller ringde 

till personer som var kunniga inom bolagsstyrningsområdet. De personer som visade 

intresse för att medverka i en intervju bokades tid och plats med. Enligt Jacobsen (2002) 

finns det två tillvägagångssätt att välja mellan vid kvalitativa intervjuer. En av dessa är 

ansikte mot ansikte, så kallad personlig intervju. Det är då lättare för båda parter att 

förklara sig om något är otydlig och intervjuaren kan med hjälp av att studera minspel 

och gester styra samspelet på ett bättre sätt. Vi utförde fyra personliga intervjuer som 

ägde rum på respondentens arbetsplats. Vi föredrog denna form av intervju då vi 

upplevde en god kontakt med respondenten och kunde komma närmare in på ämnet. 

Därför valdes denna intervjuform i första hand. Denna form är däremot både tids- och 

kostnadskrävande och av denna anledning utfördes resten av intervjuerna via telefon. 

Detta berodde på tidsbrist hos respondenten eller av kostnadsmässiga skäl från vår sida. 

Enligt Jacobsen (2002) kan det vara lättare att svara på känsliga frågor via telefon, men 

nackdelen är att minspel och gester försvinner som kan vara värdefullt vid tolkning av 

respondentens svar (Jacobsen, 2002). Vi upplever dock inte att detta har varit något 

problem för vår studie utan samspelet har fungerat väl. Samtliga intervjuer har tagit en 

till två timmar att genomföra. 

 

En viktig förutsättning för att genomföra en bra intervju och få fram det som efterfrågas 

är att respondenten har kunskap att besvara frågorna (Andersson, 1994). Fem dagar 

innan intervjutillfället skickades därför intervjufrågor till respektive respondent. Det 

medförde mer genomtänkta svar och tidsåtgången minskade. Respondenten hade även 

möjlighet att undersöka med sina kollegor sådana frågor de hade mindre kunskap om 
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inför intervjun.  

 

Temat för en undersökning och den information som finns tillgänglig styr valet av 

intervjuform (Holme & Solvang, 1997). Samtliga intervjuer i denna uppsats är semi-

strukturerade intervjuer. Vid denna intervjuform har forskaren en lista med specifika 

teman (en så kallad intervjumall) som skall beröras under intervjun. Frågorna behöver 

inte komma i samma ordning som i intervjumallen, utan intervjuaren kan ställa 

följdfrågor och gå in djupare på vissa områden med anknytning till vad respondenten 

sagt. Respondenten har i sin tur stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 

2006). Samtliga intervjuer i denna studie genomfördes utifrån en intervjumall2 som i 

grunden hade samma utformning för att öka jämförbarheten mellan respondenterna. 

 

För att vara säkra på att intervjufrågorna var relevanta och för att få kunskap inom 

området, valde vi att utföra en förintervju som sedan intervjumallen baserades på. 

Beroende på vem som intervjuades riktades även vissa frågor specifikt till den 

respondenten för att få bra information inom dennes område.  

 

Genom att använda öppna frågor vid intervjuer finns en risk att intervjuaren inte får med 

allt som sägs eller att svaren feltolkas eller förvrängs (Bryman, 2006). För att undvika 

detta problem har samtliga intervjuer spelats in på bandspelare med respondentens 

godkännande. Vid telefonintervjuer har även en högtalartelefon använts för att vi båda 

skall få ta del av intervjun och aktivt kunna ställa följdfrågor. Efter intervjun har 

materialet transkriberats ordagrant i fulltext. Respondenten har i samband med intervjun 

fått ta ställning till om han eller hon vill läsa igenom det vi sammanställt efter 

transkriberingen. Detta för att öka trovärdigheten i empirin och för att respondenten 

skall känna sig trygg i det som sagts under intervjun (Bryman, 2006). På så sätt har de 

haft möjlighet att rätta till sådant de inte vill ha med i uppsatsen eller något som vi har 

missförstått. Upptäckte vi efter transkriberingen att viktig information saknades 

skickade vi e-post till respondenten och bad om kompletterande information för att 

säkerställa att uppsatsens syfte och frågeställningar besvarades. 

 
2 Se bilaga 2 Frågeformulär till intervjuer 
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2.3 Trovärdighet 
För studier är trovärdighet ett centralt begrepp då det syftar till att ge ett vetenskapligt 

bidrag. Trovärdighet diskuteras i kvantitativa ansatser utifrån begreppen validitet och 

reliabilitet som innebär att ständigt ifrågasätta, kontrollera och teoretisera det använda 

materialet och hitta flera källor som säger samma sak. Många kvalitativa forskare har 

diskuterat hur relevanta dessa begrepp är för kvalitativa studier. (Bryman & Bell, 2007). 

Guba och Lincoln (1989) menar att det är nödvändigt, för att bedöma kvaliteten i 

kvalitativa studier, att specificera termer och metoder som utgör alternativ till det som 

validitet och reliabilitet står för. Trovärdigheten skall istället bestå av fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet (Bryman & Bell, 2007). 

 
 

2.3.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är en motsvarighet till intern validitet. Skapandet av tillförlitlighet i 

studien inkluderar att forskaren säkerställt att studien utförts i enlighet med de regler 

som finns samt rapportering av resultatet till de personer som studerats för att dessa 

skall kunna bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman & Bell, 

2007). Detta kallas ofta för respondentvalidering. Vi anser att vår uppsats är tillförlitlig 

då samtliga intervjuer har spelats in på en bandspelare. Detta var viktigt för att vi inte 

skulle missa något som sades av respondenten. På så sätt kunde vi lyssna och 

kontrollera att vi fått med allt som sades och missförstånd kunde elimineras. För att öka 

tillförlitligheten ytterligare har vi båda deltagit vid intervjuerna för att minska risken att 

olika tolkningar gjorts. Intervjuerna transkriberades sedan och en sammanställning 

skickades till samtliga respondenter för att få ett godkännande ifrån dem att vi uppfattat 

verkligheten på rätt sätt. Detta möjliggjorde för respondenten att rätta till eventuella 

missförstånd. 

 

En annan teknik som rekommenderas enligt Bryman & Bell (2007) är triangulering som 

innebär att man använder mer än en metod eller datakälla vid studiet av sociala 

företeelser. Vi anser därför att tillförlitligheten i uppsatsen ytterliggare har stärks då vi 

intervjuat fler än en respondent. Genom att utföra flera intervjuer med varje bolagsorgan 
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och även intervjuer med expertgrupper inom bolagsstyrning, anser vi att en trovärdig 

bild av Kodens påverkan på de fyra bolagsorganen har skapats.  

 
 

2.3.2 Överförbarhet 

Överförbarhet svarar mot extern validitet som berör i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Om undersökningen inte hade en 

tillräcklig överförbarhet skulle resultatet bara gälla för just den specifika 

undersökningen. Det är i detta sammanhang som frågan om urval blir avgörande, det 

vill säga vilka som väljs ut för att delta i undersökningen (Bryman & Bell, 2007). Denna 

studie har ett brett urval med tio respondenter med god kunskap inom bolagsstyrning 

som medfört att ett gemensamt mönster tydligt kunnat urskiljas. Detta talar för att en ny 

studie skulle generera liknande resultat om studien utfördes med liknande respondenter.  

 

Enligt Guba & Lincoln (1989) är det viktigt med fylliga redogörelser av de detaljer som 

ingår i studien. Detta skall förse andra personer med en så kallad databas, vars syfte är 

att hjälpa dem bedöma hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö (Bryman & 

Bell, 2007). Genom utförlig information i uppsatsen om intervjurespondenterna, 

presentation av intervjuer i empirin samt bifogad intervjumall ges läsaren möjlighet att 

bedöma generaliserbarheten.  

 
 

2.3.3 Pålitlighet 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet inom kvantitativ forskning och innebär att forskaren 

skall anta ett granskande synsätt för att kunna bedöma att undersökningen är trovärdig. 

Det innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av alla faser av forskningsprocessen. Dessa faser är exempelvis problemformulering, val 

av undersökningspersoner och beslut rörande analysen av data (Bryman & Bell, 2007). 

Denna uppsats har granskats under studiens gång med kontinuerliga genomgångar efter 

varje kapitel vi producerat. Efter samtliga genomgångar har utomstående person med 

kunskap inom ämnet kommit med kommentarer och förslag till förbättringar. Detta 
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menar vi ökar uppsatsens pålitlighet. Enligt Bryman & Bell (2007) skall uppsatsen 

bedömas av flera utomstående personer när studien börjar bli färdig för bedömning av 

uppsatsens kvalitet. När uppsatsen närmade sig sitt slut, genomfördes ett seminarium 

med ekonomstudenter för ytterliggare en bedömning av uppsatsens kvalitet. Detta ökar 

uppsatsen pålitlighet ytterliggare.  

 
 

2.3.4 Konfirmerbarhet 

Konfirmerbarhet är en motsvarighet till objektivitet som innebär att forskaren försöker 

säkerställa att han eller hon agerar i god tro. Forskaren skall inte medvetet låta 

personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och slutsatser 

för studien (Bryman & Bell, 2007). Enligt Guba & Lincoln (1989) är det granskarens 

uppgift att bedöma i vilken utsträckning det går att styrka resultatet. I början av 

uppsatsen studerades Kodens regelverk och litteratur inom bolagsstyrning som gav en 

del förväntningar på studiens resultat. Risken finns då att intervjufrågor påverkas av 

dessa förväntningar. För att förhindra problemet har samtliga intervjufrågor varit öppna 

och respondenter har fritt haft möjlighet att styra svaren. Detta medför att våra 

personliga värderingar om Kodens påverkan på de fyra bolagsorganen reduceras. Vidare 

har materialet granskat kontinuerligt för att kontrollera att studien inte har påverkats av 

personliga värderingar.  

 

 

2.4 Källkritik 
För att bedöma om fakta och personliga upplevelser är sanna är det viktigt att vara 

kritisk till de dokument och källor som används i uppsatsen (Holme & Solvang, 1997). 

Därför har vi varit kritiska till sekundärkällor och enbart valt källor från erkänd litteratur 

och etablerade tidskrifter. Då uppsatsämnet är relativt nytt har inte problemet med 

inaktuella källor uppstått. Vi har dock varit noga med uppdatering av Kodens regler 

som har ändrats efter införandet 1 juli år 2005. För att få en bredare kunskap om tidigare 

förhållanden inom bolagsstyrning har även äldre litteratur studerats. Mycket av 
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litteraturen om Koden är skriven av få författare och detta kan medföra en risk att 

materialet är vinklat efter författarens personliga åsikter och idéer. Vi anser dock att 

ämnet inte går att vinkla särskilt mycket och litteraturen vi valt överstämmer med 

varandra. Primärkällor i form av intervjuer, har delvis därför använts för att säkerställa 

frågor vi varit kritiska till från de sekundärkällor som studerats. Vi anser att samtliga 

respondenter svarat ärligt på intervjufrågorna då intervjusvaren i princip 

överrensstämmer med varandra. Vi har dock varit medvetna om att respondentens svar 

kan vara vinklat efter dennes arbetsförhållanden och relation till Koden. För att reducera 

detta problem har intervjuer skett med flera respondenter från varje bolagsorgan samt 

med expertgrupper inom bolagsstyrning. Då intervjusvaren uppvisar ett liknande 

mönster har inte materialet vinklats i högre grad.  
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3 Bolagsstyrning 
I detta kapitel presenteras corporate governance för att skapa en grundläggande 

förståelse till Kodens uppkomst. Här redogörs även för utländska bolagsstyrningskoder 

som den svenska Koden har fått influenser ifrån. Därefter går vi djupare in på Kodens 

struktur och innehåll för att få en bättre förståelse inför empiri, analys och slutsats.  

 

 

3.1 Corporate governance 
Corporate governance, eller bolagsstyrning i svensk term handlar om att bolag som inte 

leds av sina ägare skall drivas i ägarnas intresse. Med ett spritt ägande i börsnoterade 

bolag ökar risken att bolag inte leds i enlighet med ägarnas intressen. Anställda 

företagsledningar kan ha avvikande intressen, till exempel när det gäller 

avkastningskrav, risktagande, ersättningar och finansiellt struktur. För att minska risker 

för intressekonflikter har mer eller mindre frivilliga regelsamlingar, så kallade koder, 

för bolagsstyrning införts i många länder i Europa och övriga världen som komplement 

till lagstiftningen. Även flera överstatliga organisationer, bland annat Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) och Europeiska Unionen (EU), har 

utfärdat riktlinjer och rekommendationer i corporate governance frågor. (Kollegiets 

hemsida)  

 

Utvecklingen av corporate governance inleddes i USA då det var i det amerikanska 

näringslivet som ägarstrukturen med ett spritt ägande först utvecklades, som brukar 

anses vara själva betingelsen för corporate governance problemet. Utvecklingen är en 

global företeelse och är ett komplext område som innefattar ägarstruktur, legala, 

kulturella och andra strukturella skillnader mellan länder. Detta innebär att olika teorier 

kan vara mer eller mindre lämpliga i olika länder. Utvecklingen av corporate 

governance har till stor del drivits av viljan att öka transparensen och tillförlitligheten i 

bolag samt en önskan om att återupprätta investerares förtroende för världens 
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kapitalmarknader. Detta som en direkt följd av senare decenniers bolagsskandaler som 

orsakades av bristande bolagsstyrning. (Mallin, 2004). Även en ökad 

internationalisering av aktiemarknader och ägandet i bolag samt ett ökat institutionellt 

ägande av publika bolag har lett till att frågor om corporate governance har fått ökat 

fokus (Svernlöv, 2006). 

 

Under senare år har det både nationellt och internationellt diskuterats kring frågor om 

corporate governance (Moberg, 2006). Vad som anses vara god bolagsstyrning finns 

inte fastslaget i någon internationell definition, men däremot har ett flertal länder i 

västvärlden antagit en eller flera vägledande regelverk som behandlar frågor om 

bolagsstyrning. En grundläggande fråga som uppstår vid skapandet av regelverk är om 

regelverket skall vara i form av lagstiftning eller självreglering med vägledande 

bestämmelser som marknaden själv får bestämma över (Svernlöv, 2006). Att corporate 

governance inte fått någon allmän vedertagen definition beror på att begreppet 

fortfarande befinner sig under utveckling. OECD har definierat corporate governance 

och förklarat betydelsen av att bolag följer dessa principer enligt följande:  

 

”Corporate governance is the system by which business corporations are 

directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 

distribution of rights and responsibilities among different participants in the 

corporation, such as, the board, managers, shareholders and other 

stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions 

on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through 

which the company objectives are set, and the means of attaining those 

objectives and monitoring performance”  

Källa: Moberg 2006 (s.31)  

 

Definitionen ovan illustrerar att corporate governance berör både interna och externa 

förhållanden. Internt förhållande är exempelvis intern kontroll och externt förhållande är 

exempelvis ett bolags förhållande till aktieägare och andra intressenter. Corporate 

governance förespråkar riktlinjer för bolagets styrning och förväntad prestation. Dess 
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struktur visar på fördelning av rättigheter och skyldigheter mellan olika aktörer inom 

och utanför bolaget, exempelvis ägare, styrelse, bolagsledning, revisor och övriga 

intressenter. Bolagets styrning påverkas därför av olika intressenter, både de som finns 

internt och externt. (Mallin, 2004) 

 

Corporate governance innefattar tankegångar och bestämmelser om hur bolag skall ägas 

och styras. Genom att bolag styrs på ett lämpligt sätt tillgodoses aktieägarnas krav på 

avkastning på investerat kapital. Detta är en förutsättning för att näringslivet skall 

fungera väl och för att säkerställa förtroendet på kapitalmarknaden (Svernlöv, 2006). 

När aktieägarna själva inte har möjlighet att kontrollera bolagets verksamhet är det 

viktigt med andra aktörer som kontrollerar verksamheten, som exempelvis bolagets 

revisor (Moberg, 2006).     

 

En viktig del i corporate governance är att bolag består av aktiva ägare. Syftet är att 

underlätta för ägare att vara aktiva och påverka vad som sker i bolaget. Corporate 

governance skall bidra till att bolag eftersträvar bra styrning och operationell 

effektivitet. Enligt Mallin (2004) är följande punkter viktiga särdrag i corporate 

governance: 

 

• It helps to ensure that an adequate and appropriate system of controls operates 

within a company and hence assets may be safeguarded. 

• It also prevents any single individual having too powerful an influence.  

• It is concerned with the relationship between a company’s management, the 

board of directors, shareholders, and other stakeholders. 

• It aims to ensure that the company is managed in the best interest of the 

shareholders and the other stakeholders. 

• It tries to encourage both transparency and accountability which investors are 

increasingly looking for in both corporate management and corporate 

performance.  
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3.1.1 Angloamerikanska- och Kontinentaleuropeiska modellen 

Corporate governance utveckling i världen skall ses utifrån olika länders unika 

förutsättningar, såsom legala system, kulturella och politiska kontexter, familjeägda 

företag eller om det finns en dominans av spritt ägande (Mallin, 2004). Det finns två 

dominerande modeller inom corporate governance, den angloamerikanska modellen och 

den kontinentaleuropeiska modellen. Den främsta skillnaden mellan dessa modeller 

återfinns i ägarstruktur och styrelsesammansättning. Det är främst den 

angloamerikanska modellen som dominerar den internationella utvecklingen av 

corporate governance (SOU, 2004:130). Den angloamerikanska modellen tillämpas i 

länder som USA, Nya Zeeland, Australien och Storbritannien (Fagerström & Lundh, 

2004). Den kontinentaleuropeiska modellen tillämpas i länder som Belgien, Tyskland, 

Italien och Japan (Artsberg, 2003). 

 

I den kontinentaleuropeiska modellen domineras ägarbilden av en kontrollerande ägare, 

som ofta är en familj (SNS, 2003). Dessa ägare utövar ofta sin ägarroll aktivt och tar ett 

särskilt ansvar för bolaget, bland annat genom att engagera sig i styrelsen (SOU, 

2004:130) I ett sådant ägarsystem är frågor om reglering mellan kontrollägare och 

minoritetsägare dominerande. Syftet är att de kontrollerande ägarnas makt skall kunna 

utmanas och på så sätt förhindra en exploatering av minoritetsägare. I ägarsystem, som i 

den angloamerikanska modellen med ett spritt ägande, är istället den centrala uppgiften 

att disciplinera företagsledningen. Detta genomförs genom incitamentsavtal, finansiell 

struktur, röststrider på bolagsstämman och juridiska processer mot bolagsledning (SNS, 

2003). 

 

Den kontinentaleuropeiska modellen karaktäriseras av en uppdelning mellan 

ledningsfunktionen i ett övervakande organ och ett verkställande organ. Ledningen står 

för den operativa delen i bolaget medan styrelsen övervakar ledningens arbete. I den 

angloamerikanska ledningsmodellen kan en person sitta i både styrelsen och ledningen 

och den verkställande direktören kan även vara styrelsens ordförande (SOU, 2004:130). 



3 Bolagsstyrning 
 

3.1.2 Den svenska bolagsstyrningsmodellen 

Den svenska modellen för bolagsstyrning definieras av lagar, självreglering och praxis 

på området. De främsta lagarna är ABL, Bokföringslagen (BFL) och 

Årsredovisningslagen (ÅRL). Utöver dessa finns ett antal regelverk av självreglerande 

karaktär, däribland Koden (SOU 2004:130).  

 

Den svenska modellen för bolagsstyrning bygger på strikt makt- och ansvarsfördelning 

mellan ägare (genom bolagsstämman), styrelse, verkställande ledning och revisor. 

Modellen kan anses ligga mellan den angloamerikanska och kontinentaleuropeiska 

modellen. Den svenska ägarbilden liknar den kontinentaleuropeiska, då 

Stockholmsbörsens bolag ofta har en väldefinierad ägargrupp som kontrollerar många 

röster (SNS, 2003). Däremot överrensstämmer den svenska modellen mer med den 

angloamerikanska i hur bolaget är organiserat. Den verkställande direktören kan i 

svenska bolag även sitta i styrelsen, dock inte som styrelseordförande (SOU, 2004:46). 

 

Figuren nedan visar det svenska systemets grundläggande struktur: 

 

Figur 3. Den svenska bolagsstyrningsmodellen (Källa: Kollegiets hemsida) 

 

Minst en gång per år samlas bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ 

och det forum där ägarna direkt kan utöva sin ägarmakt. Bolagsstämman fastställer då 

bland annat årsredovisning, beviljar ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör 
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samt beslutar om hur resultatet för det gångna räkenskapsåret skall disponeras. 

Stämman väljer även styrelse när det så kräver, och revisorer för den kommande 

mandatperioden (Kollegiets hemsida).  

 

Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter för ägarnas räkning och har 

befogenhet att sköta förvaltningen självständigt i förhållande till ägarna under 

mandattiden. Den yttersta makten ligger dock alltid hos ägarna som när som helst kan 

kalla till en extra bolagsstämma och byta ut styrelsen (Kollegiets hemsida). 

 

Alla publika bolag skall ha en verkställande direktör som tillsätts av styrelsen. Den 

verkställande direktörens uppgift är att svara för den löpande förvaltningen av bolaget 

enligt de anvisningar som styrelsen ger. Han eller hon kan själv vara en av ledamöterna 

i styrelsen (Kollegiets hemsida). 

 

Revisorer utses av ägarna på bolagsstämman. Deras uppgift är att granska bolagets 

årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning. Revisorn spelar en viktig roll som stöd för styrelsen gällande kontroll av 

den verkställande direktörens förvaltning, men deras främsta rapporteringsskyldighet är 

till ägarna (Kollegiets hemsida). 

 

 

3.2 Utveckling av bolagsstyrningskoder 
Allt fler nationella och internationella regelverk har börjat växa fram beträffande 

corporate governance. Dessa normer betraktas som en del av normeringen på 

redovisningsområdet. Exempel på regelverk och normer är Sarbanes-Oxley Act som 

tillämpas i USA, The Combined Code som tillämpas i Storbritannien och Koden som 

tillämpas i Sverige (Nilsson, 2005). Koder för bolagsstyrning finns således idag i ett 

stort antal länder i den industrialiserade världen (Kollegiets hemsida).  
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3.2.1 Internationell utveckling 

 
Sarbanes-Oxley Act 

I USA infördes rapporten Sarbanes-Oxley Act år 2002 som en direkt följd av bland 

annat Enron-skandalen år 2001. SOX innehåller mycket långtgående krav med stränga 

krav på redovisning och information till aktiemarknaden, högre krav på revisorers 

oberoende, krav på interna strukturer för revisorer och informationslämnande till 

aktiemarknaden samt mycket stränga straff för brott mot lagen. Den är hårdare skriven 

än vad nationella koder brukar vara (Nilsson, 2005). SOX gäller för börsnoterade bolag 

i USA och innebär dels att bolagsledningen är personligt ansvarig för bokslut och att 

annan ekonomisk information är korrekt, dels att alla relevanta affärsdokument måste 

arkiveras så att revisorer och domstolar kan ta del av dem. Det maximala straffet för att 

bryta mot SOX är 50 miljoner dollar i böter eller tio års fängelse (Larsson, 2005). 

 

Huvudinnehållet i SOX liknar till en viss del den brittiska Combined Code, men här 

nedan följer några särdrag (Nilsson, 2005): 

 

• Både verkställande direktör och ekonomichef skall skriftligt intyga att de 

granskat kvartalsrapporter och årsredovisning och att den såvitt de känner till 

inte innehåller oriktiga eller vilseledande information. 

• Penninglån till styrelseledamöter innehåller mycket stränga regler. 

• Starkt skydd för så kallade whistle blowers, det vill säga personer som avslöjar 

missförhållanden i företag. 

• Långtgående förbud för revisorer att utföra konsulttjänster hos klienter. 

• Revisorer måste bytas ut efter fem år.  

 

SOX har kritiserats i USA för att vara en panikåtgärd för att lugna opinionen och med 

alltför rigida regler samt att den innehåller stora tolkningsproblem. SOX har även 

kritiserats i Europa för att lagen måste tillämpas på utländska bolag som är noterade i 

USA. På så sätt kan bolag drabbas av regler som strider mot varandra. Inom redovisning 

skiljer sig regelverken mellan olika länder och kan hanteras med att tilläggsinformation 
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ges. Däremot kan inte direkta regler beträffande ägarstyrning hanteras lika lätt (Nilsson, 

2005). 

 
 

Combined Code 

Storbritannien är det land i Europa som intresset för corporate governance startade. Det 

berodde på ett antal bolagsskandaler i slutet av 1980- och början av 1990-talen där både 

verkställande ledningens, styrelsens och revisorernas ansvar för 

redovisningsrapporteringen ifrågasattes. Ett flertal stora studier och undersökningar har 

genomförts under 80- och 90-talet och rapportering från dessa studier har ofta utmynnat 

i konkreta rekommendationer inom området. I slutet av 1980-talet tillsattes Cadbury-

kommittén för att undersöka aspekter av bolagslednings och revisorers ansvar för 

ekonomisk rapportering till olika intressenter. Syftet var att åstadkomma ett ramverk för 

god förvaltningssed i större bolag (Nilsson, 2005). Resultatet presenterades år 1992, i 

form av den så kallade Cadbury-rapporten, som innehöll förslag beträffande styrelsers 

sammansättning, arbetsformer och ansvar. Medan tidigare bolagsskandaler i det 

brittiska näringslivet lett till skärpt lagstiftning föreslog Cadbury-kommittén istället en 

kod som ett slags komplement till den brittiska Aktiebolagslagen. År 1993 infördes 

koden på Londonbörsen och varje börsbolag skulle offentligt deklarera om de följde 

Cadbury-koden och redovisa skälen till avvikelsen (Skog, 2005). 

 

Cadbury-kommittén följdes av flera liknande kommittéer i Storbritannien som gett ut 

rapporter i samma ämnen under 1990-talet. Det ledde till att Cadbury-rapporten, 

Greenbury-rapporten år 1995 och Hampelrapporten år 1997, sammanställdes till 

Combined Code år 1998 (Svernlöv, 2006). Den innehåller utförliga regler angående 

bland annat styrelsearbete och revision. Combined Code är sedan år 1999 obligatoriskt 

att följa för bolag noterade på Londonbörsen och är baserad på principen comply or 

explain (Nilsson, 2005). Combined Code ersattes i juli år 2003 med en ny, uppdaterad 

version. Den nya koden är baserad på en rapport från Higgs-kommittén (Skog, 2005). 

Combined Code har varit stilbildande och har i hög grad påverkat utvecklingen av 

corporate governance koder i Europa och andra delar av världen (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning årsrapport, 2006). 



3 Bolagsstyrning 
 

  

  
 
 26 

  

Några centrala punkter som Combined Code innehåller är följande (Nilsson, 2005): 

 

• Styrelsen skall inte domineras av personer ur verkställande ledning i bolaget. Valen 

till styrelsen och styrelsearbetet bör vara formellt reglerade. Styrelsemedlemmar bör 

ställa sin plats till förfogande inom regelbundna tidsperioder. 

• Styrelsemedlemmar och direktörer bör inte vara inblandade i beslut om egna 

belöningssystemet. Belöningssystemet skall också vara prestationsrelaterande. 

Årsredovisningen bör innehålla information om belöningssystemet med redogörelse 

beträffande varje chefsperson och styrelsemedlem. 

• Aktieägarna bör delta i bolagsstämman och deras deltagande bör underlättas på 

olika sätt. 

• Styrelsen bör hållas ansvarig för att upprätthålla ett sunt system för intern kontroll. 

De bör även hållas ansvariga för att presentera en balanserad och begriplig 

information om den finansiella situationen och framtidsutsikter.  

• För att upprätthålla effektiva kontakter med de externa revisorerna och för att 

handha upphandlingen av revisionstjänster bör börsnoterade bolag ha en 

revisionskommitté. 

 
 

OECD-rapport 

På senare år har flera inflytelserika normbildare gett ut rapporter kring corporate 

governance även utanför Storbritannien. En av de mest betydelsefulla är en kort OECD-

rapport (Nilsson, 2005). År 1999 presenterade OECD sina corporate governance 

principer. Principerna definierade vilka områden som var väsentliga att behandla ur ett 

bolagsstyrningsperspektiv. De gav även anvisningar för innehållet i reglerna och för vad 

reglerna borde uppnå. OECD:s principer fick stort internationellt genomslag och antogs 

exempelvis av Världsbanken. I principerna poängteras att bakomliggande bolagsrätt och 

andra regler, ägarstruktur et cetera skall vara avgörande vid utformningen av nationella 

corporate governance regler (Skog, 2005). 
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3.2.2 Svensk utveckling 

Den svenska Koden ansluter sig till den europeiska traditionen som växt fram sedan 

början av 1990-talet. Koden har sin utgångspunkt från brittisk utveckling, men även 

med viktiga bidrag från OECD, EU och andra länders koder. I grunden bygger Koden 

på ABL och svenska traditioner för bolagsstyrning. På så sätt avviker den på flera 

viktiga punkter från det synsätt som med utgångspunkt från anglosaxisk praxis blivit 

gängse i många andra länder (Kollegiets hemsida). 

 

År 1992 utkom Aktiespararna med den första svenska ägarpolicyn som var en 

sammanställning av riktlinjer för utövandet av ägarrollen i börsnoterade bolag. Under 

det följande decenniet utkom en rad regler, riktlinjer och rekommendationer i 

bolagsstyrningsfrågor från de olika självregleringsorganen på aktiemarknaden, främst 

Näringslivets Börskommitté, Aktiemarknadsnämnden och Stockholmsbörsen 

(Kollegiets hemsida). 

 

Våren år 2003 tillsatte regeringen en Förtroendekommission under ledning av Erik 

Åsbrink. Syftet var att analysera förtroendet för det svenska näringslivet som ansågs 

vara skadat på grund av bolagsskandaler med ekonomisk brottslighet och överdrivna 

ersättningsnivåer (Nilsson, 2005). Förtroendekommissionen identifierade bristande 

bolagsstyrning som ett problem i det svenska näringslivet. Därför beslöts att 

förtroendefrämjande åtgärder var nödvändigt genom en svensk kod för bolagsstyrning 

(Kollegiets hemsida). 

 

Arbetet med Kodens utveckling skedde i två etapper. Den första etappen bedrevs under 

oktober år 2003 till april år 2004 av en arbetsgrupp som bestod av 

Förtroendekommission och organisationer inom näringslivet. Deras arbete resulterade i 

ett förslag till svensk kod för bolagsstyrning. I den andra etappen bedrevs arbetet inom 

en kommitté, så kallad Kodgruppen, vars uppgift var att utifrån remissinstansers 

synpunkter göra de ändringar som krävdes från det ursprungliga kodförslaget. Arbetet 

genomfördes under perioden oktober till december år 2004 och den 16 december 

presenterades den slutgiltiga versionen av Koden (Kollegiets hemsida). 1 juli år 2005 
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började Stockholmsbörsen tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning för alla bolag på 

börsens A-lista och bolag på O-listan med marknadsvärde över tre miljarder kronor och 

den omfattade inledningsvis cirka 80 bolag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

årsrapport, 2006). 

 

För att vårda och vidareutveckla Koden har Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

inrättats. Kollegiet har det övergripande ansvaret för att förvalta Koden. Arbetet innebär 

att Kollegiet skall följa upp och analysera Kodens praktiska tillämpning och utveckling 

inom bolagsstyrning, både nationellt och internationellt (Kollegiets hemsida). Kollegiets 

arbete påverkas även av EU som fortlöpande kommer med rekommendationer och 

direktivförslag för bolagsstyrning och detta ställer nya krav på svensk bolagsstyrning. 

Verksamheten är en del av det svenska näringslivets självreglering på aktiemarknaden 

och skall främja en fortsatt god utveckling inom bolagsstyrning. De har även möjlighet 

att göra ändringar i Koden om så är motiverat (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

årsrapport, 2006). 

 
 

3.2.3 Den svenska Koden i internationell jämförelse 

• Mer omfattande och detaljerad 

• Mer ägarorienterad 

• Kodens avvikelser från ”internationell standard” 

o Valberedning är ägarnas beredningsorgan, inte ett styrelseutskott 

o Avvikande krav på styrelseledamöters oberoende: 

 Majoritet oberoende av bolaget/bolagsledningen = andra koder 

 Minst två oberoende av större ägare – skiljer sig från andra koder 

o Styrelseordförande skall väljas på bolagsstämman 

o Presentation och beslut på bolagsstämman om principer för ersättningar till 

bolagsledningen (numera lagfäst) 
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o Underskriftsmening av styrelse och verkställande direktör i årsredovisningen 

(blir sannolikt lagfäst) (Lekvall, 2007) 

 

 

3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
Koden är ett led i näringslivets självreglering och syftar till att förbättra bolagsstyrning i 

svenska börsnoterade bolag. Den kompletterar ABL och annan tvingande reglering 

genom att utöver lagens minimikrav ange en norm för vad som i allmänhet kan anses 

vara god bolagsstyrning. God bolagsstyrning innebär att bolag drivs med sina ägares 

intresse som främsta ledstjärna. Detta främjar förtroendet för bolag hos allmänheten och 

den svenska och internationella kapitalmarknaden och på så sätt skapar bättre 

förutsättningar för det svenska näringslivets kapitalförsörjning. God bolagsstyrning 

bidrar till hela näringslivets effektivitet och på så sätt en ökad tillväxt och dynamik i den 

svenska ekonomin (Kollegiets hemsida). 

 
 

3.3.1 Kodens syfte 

Den svenska Koden har gemensamt med sina förlagor att den kommit till för att stärka 

förtroendet för näringslivet efter senare tiders bolagsskandaler (Larsson, 2005). 

Skandia-affären är en omtalad skandal i Sverige där pensionssparare blev lurade på 2,5 

miljarder när Skandia sålde sin kapitalförvaltning till Den norske Bank. Trots att 

kapitalförvaltningen placerade Skandia Livs pengar gick alla pengar från affären direkt 

till moderbolaget Skandias kassa. Även ett antal ledande befattningshavare beviljade sig 

själva enormt höga bonusprogram utan något tak samt lyxrenoverade lägenheter (SVT:s 

hemsida). 

 

Det övergripande syftet med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. 

Koden skall också bidra till att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft samt 

främja förtroendet på den svenska kapitalmarknaden och i samhället. Den skall även 

höja kunskap och förtroendet för svensk bolagsstyrning hos utländska investerare och 
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andra aktörer på den internationella kapitalmarkanden. På så sätt främjas det svenska 

näringslivets tillgång till utländskt riskkapital (Skog, 2005). 

 

För Kodgruppens arbete med utvecklingen av Koden har följande vägledande principer 

varit att (Skog, 2005): 

 

• skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande 

ägarroll 

Koden består av ett flertal regler avseende bolagsstämman som syftar till att 

underlätta för aktieägarna att delta i stämman och fatta väl underbyggda beslut. 

• skapa en avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning 

Tyngden ligger att säkerställa ägarnas möjlighet att hävda sina intressen 

gentemot starka bolagsledningar, men även att värna om den verkställande 

ledningens möjlighet att ta sitt ansvar för bolagets löpande förvaltning.  

• skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ledning och kontrollorganen 

Med denna princip skall intressekonflikter och sammanblandning av roller i 

systemet undvikas.  

• värna om att ABL:s likabehandlingsprincip efterföljs 

Denna princip har särskild tyngd i bolag som består av vanlig ägarstruktur med 

bred krets av mindre aktieägare vid sidan av en eller ett fåtal dominerande ägare.  

• skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället 

Genom ökad transparens främjas förtroendet för näringslivet i samhället. 

Samtidigt finns det begränsningar för vilken öppenhet som kan visas från 

kommersiellt arbetande bolag på konkurrensutsatta marknader, som exempelvis 

företagshemligheter eller intrång på enskilda medarbetares personliga integritet.  

 
 

3.3.2 Målgrupp 

Bolagsstyrningsfrågor har sin främsta betydelse i bolag med en bred ägarspridning och 

Koden riktar sig därför i första hand till aktiemarknadsbolag. I praktiken innebär det att 

alla bolag på börsens A-lista och bolag på O-listan med marknadsvärde över tre 
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miljarder kronor skall tillämpa Koden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning årsrapport, 

2006). Detta gäller dock bara bolag med hemvist i Sverige. Bolag med hemvist i annat 

land skall tillämpa sitt eget lands kod och finns det inte någon bolagsstyrningskod i 

detta land skall den svenska Koden tillämpas. I framtiden är det meningen att den skall 

gälla för börsens samtliga bolag. Då har Kodens tillämpning vunnit erfarenhet och 

eventuella modifieringar gjort för att underlätta för mindre bolag att tillämpa den. Idag 

kan bolag som inte omfattas av Koden välja om de vill helt eller delvis tillämpa den och 

på så sätt stärka förtroendet på marknaden (Kollegiets hemsida). 

 
 

3.3.3 Följ eller förklara 

Koden utgår från ABL och den svenska traditionen av självreglering (Svernlöv, 2006). 

Likt flertalet utländska koder bygger Koden på principen följ eller förklara, som är en 

direktöversättning av principen comply or explain från den brittiska Combined Code. 

Det innebär att bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men skall då 

avge förklaringar till avvikelser. Bolag skall i bolagsstyrningsrapporten redogöra hur de 

tillämpat den (Kollegiets hemsida). Att tillämpa Koden innebär inte att reglerna måste 

följas i detalj, då det inte är något brott mot den att avvika från en eller flera enskilda 

regler. Väljer däremot bolag att inte följa den eller lämnar dåliga förklaringar till 

avvikelser riskerar de drabbas av försämrat förtroende på kapitalmarkanden (SOU, 

2004:130). Konsekvensen av detta kan leda till sänkt marknadsvärde, sänkt börskurs 

samt att media kan uppmärksamma avvikelser och rapporterar dem till marknaden 

(Svenska Dagbladets hemsida). 

 
 

3.3.4 Ägarroll och ägaransvar 

Det krävs en fungerande kapitalmarknad för att skapa ett dynamiskt och 

konkurrenskraftigt näringsliv. Det är viktigt att investerare känner förtroende för bolag 

och vågar investera då aktieägare förser näringslivet med riskkapital (SOU, 2004:130). 

Ett viktigt inslag i en fungerande marknadsekonomi är att ägare tar ansvar för bolagets 
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utveckling. Genom att utöva inflytande via bolagsstämman, köp och försäljning av 

aktier bidrar aktieägare till effektivitet och förmåga att förnya sig i enskilda bolag och 

näringsliv (SOU, 2004:130).  

Ett väl fungerande näringsliv kräver även att det finns många aktieägare med olika 

placeringsinriktning, tidsram och riskbenägenhet. Ägare som har ett stort aktieinnehav 

bör ta tillvara på sitt inflytande och utöva det vid bolagsstämman i olika frågor, 

exempelvis vid val av bolagets styrelse. På så sätt främjas en sund maktbalans mellan 

ägare, styrelse och ledning i bolagen. Det är viktigt att ägare med stort aktieinnehav inte 

utnyttjar sin ägarmakt på ett sätt som skadar bolaget eller andra aktieägare (Svernlöv, 

2006). 

Institutionella ägare av typen pensionsfonder, livförsäkringsföretag, aktiefonder och 

investmentbolag bör offentliggöra sin ägarpolicy. Institutionella ägare förvaltar kapital 

för sina uppdragsgivare. För att uppdragsgivarna skall få ta del av deras synsätt på 

investering och hur de utövar aktiernas rösträtt behövs information om de institutionella 

ägarnas policys (SOU, 2004:130). 
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4 Vetenskaplig teori 
I detta kapitel redogörs för den teori som anses relevant för att studiens syfte skall 

kunna uppnås. Denna teori kommer sedan att ligga till grund för analysen av det 

empiriska materialet. 

 

 

4.1 Institutionell teori 
I institutionell teori är utgångspunkten att omgivningen består av institutioner som 

ställer krav på organisationer. Organisationer måste anpassas efter samhällets normer, 

värderingar, åsikter och regler. Omgivningens sociala krav påverkar och vägleder 

verksamhetens handlingsmöjligheter som medför att verksamheter underställs 

institutioner. Teorin fokuserar på att individers aktiviteter är fast i ett inrutat mönster 

beroende på att individer har fått en viss vana att göra på ett visst sätt och anser därför 

det är det rätta sättet (Artsberg, 2003). 

 

En viktig del av institutionell teori är begreppet legitim. För att en verksamhet skall 

överleva skall den vara både effektiv och legitim. Legitim betyder att något uppfattas 

som giltigt och acceptabelt i ett bestämt sammanhang. Det kan vara handlingar och mål 

som inte endast är effektiva utan även socialt godtagbara eller erkända. Verksamheter 

agerar inte själva på en anonym marknad utan de agerar i ett socialt sammanhang där 

deras beteende betraktas och bedöms av andra utifrån olika sociala normer. Detta 

medför att verksamheter måste hålla sig inom ramar för vad som är godtagbart 

(Nygaard & Bengtsson, 2002). 
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4.1.1 Isomorfism 

För att beskriva effekter av tilltagande institutionalisering används begreppet 

isomorfism som betyder att något antar samma form. Enligt DiMaggio & Powell (1983), 

två amerikanska organisationsforskare, befinner sig dagens verksamheter i en mycket 

komplext institutionell omgivning. Detta leder till ökad likriktning eller isomorfism, och 

därför liknar verksamheter varandra inom samma bransch. I ett inledande skede kan 

organisationer uppvisa grundläggande skillnader från andra organisationer, men när de 

blivit mer etablerade börjar de likna varandra allt mer. 

 

“Isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population 

to resamble other units that face the same set of environmental conditions.” 

Källa: DiMaggio & Powell 1983 (s.149) 

 

Genom att placera begreppet isomorfism i ett institutionellt perspektiv anser de att det 

skapas en större insikt och förståelse av företagens handlingar och beteende. Enligt 

DiMaggio & Powell (1983) finns det tre olika sätt att uppfatta hur institutionella 

strukturer påverkar det sociala beteendet som leder till isomorfism. Dessa är regulativ 

isomorfism, normativ isomorfism och mimetisk isomorfism som beskrivs nedan. 

 
 

Regulativ isomorfism 

Regulativ isomorfism är regler som påverkar beteenden genom att direkt tvinga 

individer och grupper att göra något eller undvika att göra något. Lagstiftning, kontrakt 

och liknade formella arrangemang fungera vanligtvis på detta sätt (Nygaard & 

Bengtsson, 2002). Enligt DiMaggio & Powell (1983) består regulativ isomorfism av 

både formellt och informellt tryck. En organisation utsätts för påtryckningar av bland 

annat staten och dess legala krav och sanktioner, andra organisationer som den är 

beroende av samt av de kulturella förväntningar som finns i det omgivande samhället. 

Dessa påtryckningar kan uppfattas som tvång, övertalning eller inbjudningar till 

gemensamma arrangemang. Exempel på krav från staten kan vara finansiell 

rapportering från bolag och årsredovisningar (DiMaggio & Powell, 1983). 
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“The greater dependence of an organization on another organization, the 
more similar it will become to that organization in structure, climate, and 
behavioural focus.” 

Källa: DiMaggio & Powell 1983 (s.154) 
 

Inom det regulativa perspektivet beskrivs institutioner som en yttre ram som utgörs av 

lagar, avtal och stadgar, exempelvis ABL som påverkar det ekonomiska beteendet. Ett 

aktiebolag skall ha en styrelse som har bestämda befogenheter, som väljs på ett bestämt 

sätt och som har ett ansvar inför bolagsstämman. Enligt svensk lagstiftning är det inte 

tillåtet med så kallade insiders i bolagets styrelse, däremot kan man välja 

styrelseledamöter som inte själva är aktieägare i bolaget. De sanktioner eller det straff 

som är knutet till ett regelbrott gör det rationellt för aktörerna att ”spela med”. Den 

underställda institutionen behöver inte själv hålla med om legitimiteten utan endast 

förstå att det är effektivt att följa reglerna (Nygaard & Bengtsson, 2002). 

 
 

Mimetisk isomorfism 

Mimetisk isomorfism innebär att organisationer som är osäkra härmar andra 

organisationer som leder till likriktning. Denna härmning kan exempelvis uppstå när en 

organisations mål är oklara eller när organisationen upplever att det omgivande 

samhällets krav och förväntningar är svåra att tyda och förstå. Det är vanligt att 

organisationer härmar mer etablerade och framgångsrika organisationers handlingar och 

beteende (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Enligt DiMaggio & Powell (1983) finns det flera fördelar att härma andra 

organisationer. En organisation som har problem kan härma andra och hitta lösningar 

till problemet till en relativt låg kostnad, istället för att själva försöka hitta en lösning till 

en högre kostnad. Organisationers liknande struktur beror dock mer på att de vill härma 

varandra än att den eftermodellerande strukturen skall leda till en ökad effektivitet. 

Härmningen syftar mer till att skapa legitimitet än effektivitet (DiMaggio & Powell, 

1983). 
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“The greater the extent to which technologies are uncertain or goals are 

ambiguous within a field, the greater the rate of isomorphic change.”  

   Källa: DiMaggio & Powell, 1983 (s.156) 

 
 

Normativ isomorfism 

Normativ isomorfism innebär att institutioner formar beteendet genom att individer eller 

grupper förses med gemensamma normer för vad som är bra beteende i olika 

sammanhang. Institutioner är mer informella och internaliseras av medlemmar i 

bestämda grupper och gemenskaper. Dessa institutioner berättar för den enskilde vad 

som är rätt eller fel, och ett bra exempel på detta är yrken (Nygaard & Bengtsson, 

2002). Yrken är utsatta för samma tvingande och härmande krafter som organisationer. 

Individer med samma utbildning och som är verksamma inom samma yrken tenderar att 

verka, uppträda, föra sig och tala på ett liknande sätt samt se problem och dess lösningar 

från samma synvinkel. Enligt DiMaggio & Powell (1983) är denna likriktning en följd 

av en strävan inom yrkesgruppen att kontrollera vilka som har tillträde till 

yrkesområdet, att säkerställa en kunskapsmässig bas och legitimering inom området 

(DiMaggio & Powell, 1983). Exempelvis då en revisor utbildas lär sig revisorn 

praktiska färdigheter, men socialiseras samtidigt in i en bestämd yrkesgemenskap med 

starka värden som påverkar revisorns beslut i olika sammanhang (Nygaard & 

Bengtsson, 2002). 

 

Individers utveckling av professionella nätverk bidrar även till likriktning och genom 

dessa nätverk kan nya idéer och organisationsmodeller spridas. Nätverken påverkar de 

normer som blir gällande inom yrkesgruppen. De individer som ingår i dessa nätverk 

genomgår en socialisering som lär dem koder och vad som förväntas av dem inom 

yrkesgruppen. Tillsammans med gemensam utbildning leder nätverken till att individer 

inom samma yrkesgrupp blir lika att de näst intill blir utbytbara och kan lätt förflyttas 

inom organisationer. De gynnas därför av att organisationer blir allt mer homogena. 

Individer med samma yrkesbakgrund kan vara mer lika professionella motsvarigheter i 

andra organisationer än individer med annan yrkesbakgrund inom den egna 

organisationen (DiMaggio & Powell, 1983). 
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Alla människor har bestämda roller och rollen är summan av andras förväntningar på 

individen. Det är vanligt att den förväntade rollen internaliserats och individen gör 

rollförväntningarna till sina egna normer. I det normativa perspektivet anpassar sig 

människor till regler genom drivkrafter som hot om straff, hotet om att bli utesluten från 

gemenskapen eller dåligt samvete för att ha brutit mot någon grundläggande social 

norm. Gemensamma normer och värderingar kan sätta gränser för opportunism 

(Nygaard & Bengtsson, 2002). 

 

DiMaggio & Powell (1983) menar att dessa tre former av institutionell isomorfism, 

normativ, regulativ och mimetisk, kan förväntas fortsätta förekomma, även om det inte 

finns tydliga bevis på att likriktning leder till ökad intern organisatorisk effektivitet. I 

den mån där institutionell isomorfism ökar organisatorisk effektivitet anser de att detta 

beror på att organisationen belönas för att den liknar andra organisationer inom samma 

område. Likheter med andra kan förenkla för organisationen att genomföra 

transaktioner, attrahera lämplig personal samt att erkännas som legitim och ansvarsfull 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

 

”None of this, however, insures that conformist organization do what the do 

more efficiently than their more deviant peers” 

Källa: DiMaggio & Powell, 1983 (s.153) 

 
Enligt DiMaggio & Powell (1983) finns det med andra ord inget som säger att de 

organisationer som är lika skulle vara mer effektiva än de avvikande. 
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4.1.2 Institutionstyper 

Enligt Nygaard & Bengtsson (2002) går det skilja mellan fyra olika institutionstyper. 

Dessa är staten och andra politiska institutioner, yrken och fack, andra organisationer 

samt kultur. 

 

Staten och andra politiska institutioner reglerar verksamheter genom lagstiftning och 

politik. Med olika inriktningar på politiken har staten möjlighet att påverka 

verksamheters strategi. Statens påverkan kan vanligtvis förklaras med det regulativa 

perspektivet. Staten kan även ha en mer normerande eller meningsskapande roll, 

exempelvis genom att skapa vissa utbildningar som sprider vissa normer och 

föreställningar. 

 

Yrke och fack påverkar olika verksamheter genom etiska regler och normer. 

Yrkesgrupper påverkar oftast normativt, men kan även påverkas regulativt och 

mimetiskt. Regulativt genom utformning av bindande formella regelverk för utövare av 

bestämda yrken och mimetiskt genom förmedling av tolkningar av ekonomiska 

situationer och utvecklingsmöjligheter. 

 

Andra organisationer kan verka som institutioner under förutsättning att de fått en 

särskild institutionell ställning i förhållande till verksamheten. Exempel på detta är 

branschorganisationer med rätt att utveckla branschetiska normer. Viktiga 

organisationstyper ur de normativa och mimetiska aspekterna är organisationer som har 

en rådgivande roll i förhållande till verksamheten, exempelvis konsultföretag. 

 

Kultur betecknar det gemensamma antagande och beteendemönster som på ett 

grundläggande sätt präglar samhället. Kultur bär människor med sig genom likvärdig 

uppfostran och livserfarenheter. 
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som baseras på tio genomförda 

intervjuer fördelat på de fyra bolagsorganen samt experter inom 

bolagsstyrningsområdet.  

 

 

5.1 Kodens syfte och målgrupp 
Med detta avsnitt eftersträvas en djupare förståelse varför Sverige behöver en 

bolagsstyrningskod. Sverige hade innan Kodens införande bra bolagsstyrning genom 

bland annat ABL och Sverige har inte heller haft särskilt många bolagsskandaler. 

Därför var det även intressant att undersöka för vem/vilka Koden är bra.  

 

Den allmänna uppfattningen hos samtliga respondenter är att behovet av en 

bolagsstyrningskod i Sverige är mindre än i andra länder och de är eniga om varför 

Koden egentligen behövs. Detta beror dels på att svenska bolag redan innan Koden 

tillämpade den svenska ABL som redan där har tydliggjort roll- och 

ansvarsfördelningen mellan ägare, styrelse, bolagsledning och revisor. En revisor menar 

ändå att Koden utvecklar det som står i ABL och vidareutvecklar de roller som ägare, 

styrelse och bolagsledning har, vilket medför att det ändå finns ett behov av Koden. 

Anglosaxiska länder har exempelvis ett större behov av en bolagsstyrningskod där 

strukturen för aktiebolagens organisation ser annorlunda ut och bolagsledningen ofta 

sitter i styrelsen. I Sverige finns redan en tydlig gränslinje mellan styrelsens och 

bolagsledningens arbete och därför skiljs deras arbete ifrån varandra. Enligt en 

representant från expertgruppen skall Koden vara ett komplement till lagstiftningen för 

att förbättra svensk bolagsstyrning och säkerställa förtroendet hos ägarna samt den 

svenska och den utländska allmänheten.  

 

”Koden behövs för att pensionsförvaltare, fondförvaltare och enskilda 
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människor i Sverige skall tycka det är värt att investera i svenska bolag.”        

                                                                                    (Sekreterare, Kollegiet)  

 

Ur ett internationellt perspektiv behövs däremot Koden, anser samtliga respondenter. 

Sverige var det näst sista land inom EU som införde en bolagsstyrningskod och det 

skulle se underligt ut om inte Sverige tillämpar en sådan. EU-kommissionen har även 

sagt i sin handlingsplan att de anser varje land skall ha en kod. En drivande faktor till 

uppkomsten av den var att utländska investerare behövde känna sig trygga när de skulle 

investera i svenska bolag. En representant från expertgruppen påpekar att det numera 

finns investerare som enbart investerar i länder som har en bolagsstyrningskod. Alla 

respondenter är eniga om att Koden är bra för svenska bolag gentemot omvärlden som 

inte känner till hur den svenska ABL fungerar. Därför är det viktigt att kunna visa att 

även Sverige tillämpar en kod för bolagsstyrning som skall bidra till att svenska bolag 

uppfattas som seriösa och professionella på den internationella kapitalmarknaden. En 

revisor berättar att bolag med internationellt ägande och bolag som gör internationella 

affärer har nytta av Koden då den ger svenska bolag samma konkurrenskraft i länder 

som redan tillämpar en bolagsstyrningskod.  

 

Bolagsstyrningskoder har uppkommit som en följd av de senare årens bolagsskandaler 

runt om i världen. Sverige har också drabbats av bolagsskandaler, men ur ett 

internationellt perspektiv har de varit få, berättar flera respondenter. Samtliga 

respondenter tror inte att antal bolagsskandaler kommer att minska med hjälp av Koden 

då den inte kan förhindra att människor beter sig oetiskt och olagligt. En förklaring till 

att Sverige drabbats av få bolagsskandaler kan bero på att svenskar i regel är uppriktiga 

vid affärer. 

 

”I affärssammanhang är Sverige ett ärligt land och svenskar är ärliga när 

de gör affärer. De nordiska ländernas ärlighet rankas högt och de 

sydeuropeiska länderna ärlighet rankas lågt vid affärer.”  

(Revisor, Lindebergs Grant Thornton) 
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5.2 Kodens påverkan av utländska koder 
Corporate Governance har i hög grad påverkat flera länders bolagsstyrningskoder, 

även den svenska Koden. Som det framkommer i kapitel tre har Koden påverkats av 

både amerikanska SOX och den brittiska Combined Code. Hur förhåller sig samtliga 

respondenter till att den influerats från utländska koder? Håller de med om detta och 

hur upplever de Koden? Passar Koden svensk bolagsstyrning? 

  

En revisor berättar att Koden har sin förebild i andra länder men är ändå framtagen med 

svenska förhållanden i åtanke och passar därför svensk bolagsstyrning. Flera 

respondenter menar dock att behovet av en kod är större i andra länder än i Sverige. 

Bland annat har Koden skilda regler från sina utländska förlagor gällande styrelsens 

arbete.  

 

En representant från expertgruppen menar att Koden inte är avskriven från någon 

utländsk förlaga, men att det ändå finns grunder som är väldigt lika. Experten ställer sig 

frågan om varför vissa regler skulle skilja sig från utländska koder. Systemet att ägare 

samlas på bolagsstämman och att styrelsen utser bolagsledning och verkställande 

direktör finns i alla länder. Det grundläggande problemet i corporate governance, att 

bolag skall styras i ägarnas intresse, är också detsamma i alla länder och experten ser 

ingen anledning till att Sverige skulle skilja sig på denna punkt. Däremot skiljer sig 

Koden på många punkter och är inte är avskriven från någon annan utländsk kod. 

Exempel på detta är att valberedningen är ett utskott från bolagsstämman och i 

utländska länder är detta ett utskott från styrelsen. Även Kodens regler om oberoende 

och beroende styrelseledamöter i styrelsen skiljer sig från utländska koder. En annan 

representant från expertgruppen undrar däremot om inte dessa regler är för inspirerade 

av anglosaxiska länder, då inte behovet är lika stort i Sverige som i dessa länder. Flera 

respondenter anser att Koden på vissa punkter överlappar ABL. Om den svenska Koden 

hade skrivits om helt utan inspiration från utländska koder tror experten att den inte 

hade innehållit alla nuvarande paragrafen då mycket redan finns i ABL.  

 

Expertgruppens representant anser att den ursprungliga regeln om intern kontroll är för 
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inspirerad av amerikanska SOX och därför inte passar svenska bolag. Regeln har 

kritiserats mycket då styrelser skulle uttala sig om intern kontrollen var god och 

rapporten skulle även granskas av revisor. Detta var både främmande och opassande i 

svenska förhållanden. 

 
 

5.2.1 Självreglering eller lagstiftning 

Koden innebär självreglering och på den punkten skiljer sig Koden från amerikanska 

SOX som är en lagstiftning. Hur förhåller sig samtliga respondenter till Kodens 

självreglering? Skulle de föredra lagstiftning framför självreglering? 

 

Koden innebär självreglering för bolag och detta är ett exempel på att den svenska 

Koden inspirerats av utländska koder, exempelvis den brittiska Combined Code. Alla 

respondenter är överrens om att självreglering är att föredra framför lagstiftning då 

självreglering innebär mer flexibilitet för bolag. Ägarnas representant menar att alla 

regler är omöjliga att följa för alla bolag och därför är det bättre att kunna följa eller 

förklara sina avvikelser. Vid lagstiftning är det lagen som gäller och det skulle vara 

komplicerat för vissa bolag att följa den fullt ut. Det går därför inte ha samma lag för 

stora och små bolag. En representant från expertgruppen berättar att Kollegiet ville 

undvika lagstiftning då den riskerar bli trubbig och svår att ändra på, då det är en 

långsam och besvärlig process. Ett regelverk är lättare att ändra på om den skulle 

behöva anpassas till nya förhållanden. Kollegiet har efter införandet av Koden redan 

gjort ändringar i den, då dessa regler inte passade för bolag. En av ändringarna är regeln 

om intern kontroll3 som blev starkt kritiserat från flera håll. Genom självreglering 

kunde Kollegiet ändra denna regel på ett snabbt och flexibelt sätt.  
 

Tradition på finansmarknaden är självreglering och då det är få bolag som misskött sig 

behövs inte lagstiftning i Sverige, enligt en representant från expertgruppen. Flera 

respondenter menar att det inte finns något system som kan förhindra bedrägeri samt att 

det är svårt att skydda sig mot människor som har dåligt omdöme och är kapabla till att 

begå brott. En lagstiftning skulle därför inte kunna hindra denna typ av handling. 

 
3 Se avsnitt 5.3 Tillämpningsproblem 



5 Empiri 
 

Styrelsens representant påpekar att lagstiftning är det sista steget att ta och skulle det bli 

aktuellt kan det betraktas som ett misslyckande från näringslivet. 

 
 

5.2.2 Följ eller förklara 

Genom Kodens princip följ eller förklara, såg vi en risk att bolag skulle kunna avvika i 

för hög utsträckning och att Kodens syfte därför inte skulle uppfyllas. Hur förhåller sig 

respondenterna till detta?  

  

Nordic Investor Services AB har på uppdrag från Kollegiet gjort en undersökning i 

vilken utsträckning bolag har avvikit från Koden under tillämpningen år 2005. Av 74 

undersökta bolag framgår att 18 bolag inte redovisat någon avvikelse alls och 14 bolag 

endast en avvikelse. 28 bolag har redovisat två eller tre avvikelser och 12 bolag har 

redovisat fyra till sex avvikelser. En representant från expertgruppen berättar att enbart 

två bolag redovisat extremt många avvikelser. Detta berodde på missförstånd från 

bolagens sida, då de var allt för ambitiösa och noggranna i sina noteringar, vilket 

medförde noterade avvikelser där det egentligen inte behövdes. Utifrån denna 

undersökning anser experten att bolag har tillämpat Koden på ett bra och seriöst sätt. I 

tabellen nedan visar antal avvikelser i undersökningen. 

 

Antal bolag grupperade efter antal avvikelser
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Figur 4. Byggd på Nordic Investor Services AB  
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Den vanligaste avvikelsen är att bolag inte inrättat ett revisionsutskott. Regeln om 

revisionsutskott säger att:  

 

”Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott bestående av tre 

styrelseledamöter. Majoriteten i revisionsutskottet skall vara oberoende till 

bolagets större ägare och styrelseledamot som ingår i bolagsledningen får 

inte ingå i utskottet. I bolag med mindre styrelse kan hela styrelsen fullgöra 

revisionsutskottets uppgifter.” 

 Källa: Kodens regel 3.8.2 

   

En styrelse representant tror att denna avvikelse beror på att små styrelser anser de kan 

behandla hela ämnet inom själva styrelsen. Axfood är ett exempel på bolag som valt att 

inte inrätta ett revisionsutskott. Detta beror på att styrelsen är relativt liten och därför 

inte vill delegera uppgifter till någon särskild person.  

 

En revisor tror att fler avvikelser skulle ske om regeln om intern kontroll återinfördes i 

sin ursprungliga utformning. Det kan även ske att mindre bolag avviker från regler 

gällande olika utskott, på grund av kostnadsskäl. En representant från expertgruppen 

skulle gärna se fler bolag som förklarar avvikelser från Koden och menar att avvikelser 

visar på att bolag har en unik verksamhet. Ett skäl till att bolag inte avviker i större 

utsträckning kan beror på att Koden passar de flesta bolag, oavsett vilken verksamhet 

som bedrivs. Det kan även förekomma att bolag är rädda för avvikelser och följer 

Koden för att undvika utpekas i media, vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på 

bolaget.  
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5.3 Tillämpningsproblem 
Att tillämpa ett nytt regelverk kan ibland medföra problem för bolag. Därför fanns en 

nyfikenhet om Kodens tillämpning medfört några problem för samtliga bolagsorgan. 

Har tillämpningen gått bra eller har det uppstått några speciella problem? 

 

Samtliga respondenter anser att det stora problemet med Koden uppstod när bolag 

skulle ägna sig åt Kodens krav på rapportering om intern kontroll4 och därför ändrade 

Kollegiet på regeln. Det som främst har vållat problem var kraven om att styrelsen 

skulle intyga om intern kontrollen var god samt att bolagets revisor skulle granska 

internkontrollrapporten. Regeln var svår att tolka då det tidigare inte funnits någon 

standard för hur styrelsens internkontrollrapport borde utformas. Koden hade heller inte 

lämnat någon större vägledning i denna fråga och regeln var därför svåra att tolka för 

bolag. Allt detta har medfört stora problem med implementering av 

internkontrollrapporter, menar flera respondenter.   

 

En representant från expertgruppen berättar att Kollegiet redan innan införandet av 

Koden insåg att regeln skulle medföra problem och att det skulle krävas en 

övergångsperiod innan regeln sjunkit in. Kollegiet ville därför vänta med regeln om 

intern kontroll, men Stockholmsbörsen ville att allt skulle tillämpas på en gång, vilket 

det sedan blev. Många bolag tyckte inte den var rimlig och därför gick Kollegiet ut med 

en kommentar den 15 december år 2005 att bolag enbart skall redovisa hur intern 

kontroll är organiserad avseende finansiell rapportering. Detta innebär att styrelsen inte 

behöver ge ett värdeomdöme om hur den fungerar och revisorgranskning är frivilligt. 

Rapporten om intern kontroll5 skall numera ingå i bolagsstyrningsrapporten och är inte 

längre en separat rapport. Kritiken har idag lagt sig och tillämpningsanvisningen gäller 

tills vidare i avvaktan på en framtida bredare översyn av Koden.  

 

En representant från expertgruppen tycker att den ursprungliga regeln var för influerad 

av amerikanska SOX. Inget annat land i Europa hade tidigare krävt att styrelsen skulle 

uttala sig om intern kontrollen var god. Revisorer insåg att om de skulle granska 

internkontrollrapporten skulle det bli en helt ny revision, vilket även skulle medföra 

 
4 Kodens regel 3.7.2. Se Kollegiets hemsida 
5 Kodens regel 5.2.1. Se Kollegiets hemsida 
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stora kostnader. De ville heller inte skriva under rapporten då deras underskift 

garanterar kvaliteten, menar experten. Styrelsens representant berättar att det 

förekommit flera diskussioner om att styrelsen skulle uttala sig om intern kontrollen var 

god. En annan representant från expertgruppen menar att flera bolag inte hunnit 

utveckla rutiner för hur styrelsen på ett väl underbyggt sätt skall uttala sig om hur den 

interna kontrollen fungerar och därför orsakat stora problem.  

 

En revisor tycker det är olyckligt att regeln har ändrats och att ursprungsskrivelsen var 

ganska bra. Revisorn påpekar att intern kontroll är en mycket viktig fråga och med hans 

erfarenhet som revisor och styrelsemedlem tror han att styrelsen inte arbetar tillräckligt 

aktivt med den. Därför är Koden bra för att styra upp styrelsearbetet, menar revisorn. 

Däremot påpekas att intern kontroll varit jobbig att implementera och svårt för bolag att 

veta vilken ambitionsnivå de skulle lägga sig på. Vissa bolag har lagt sig på en högre 

ambitionsnivå som liknar amerikanska SOX, medan andra bolag endast ser över de 

viktigaste rutinerna inom intern kontroll. Denna åsikt delas även av Axfood som har 

haft svårt att veta vilken ambitionsnivå de skall lägga sig på och hur djupt i intern 

kontroll bolaget skulle gå.  

 

Intern kontroll är inget nytt begrepp då de flesta bolag har haft någon form av den 

tidigare. Samtliga intervjuade bolag har tillämpat intern kontroll innan Kodens 

införande. Swedbank hade redan innan krav om oberoende interna revisorer som skulle 

granska verkställande direktör och organisationens verksamhet. Därför var inte intern 

kontrolldelen så omfattande eftersom kreditinstitut redan är hårt reglerat. Styrelsens 

representant menar ändå att Koden har bidragit till att Swedbank på ett mer systematiskt 

sätt har gått igenom olika processer och strukturer. Innan Koden hade Axfood 

instruktioner om hur intern kontroll skulle utövas via en ekonomihandbok för Axfood 

och deras dotterbolag. Koden har medfört att även Axfood idag arbetar mer strukturerat 

med att gå igenom rutiner och dokumentation. En representant från expertgruppen 

tycker att intern kontroll är bra, men påpekar att internkontrollrapporten tar tid att 

sammanställa och innebär mycket administrativt arbete. Styrelsens representant berättar 

att Swedbank fått anlita många konsulter med intern kontroll arbetet, men inte alls i 
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samma utsträckning som de bolag som tillämpar amerikanska SOX.  

 

Trots alla problem som uppstått är ändå alla respondenter positivt inställda till regeln. 

Detta kan förklaras utifrån att bolag idag upplever mer struktur och process runt frågor 

som främjar affärsverksamheten samt ordning och reda i bolag.  

 

 

5.4 Kodens påverkan på de fyra bolagsorganen  
En av Kodens principer är att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning i bolag och riktar 

sig till de fyra bolagsorganen. Det var därför intressant att undersöka hur Koden 

påverkat roll- och ansvarsfördelning.   

 

ABL tillämpades redan innan Koden av bolag och den innehåller en tydlig roll- och 

ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen. En representant från expertgruppen menar 

att Koden skall verka inom ABL:s ram och där finns det ett stort utrymme att fördela 

makt och inflytande mellan bolagsorganen. Det Koden har gjort är att förtydliga roll- 

och ansvarsfördelningen och en del frågor har lyfts upp till ägarnivå. Flera respondenter 

anser ändå att den tydligaste roll- och ansvarsfördelningen är mellan ägare och styrelse 

eftersom Koden berör dem i större utsträckning. 
 

Till en början förekom det mycket reaktioner på Koden och många var rädda att den 

skulle vara för influerad av amerikanska SOX med dess omfattande krav på intern 

kontroll och utvärdering. Det fanns också en rädsla för att Koden skulle medföra stora 

kostnader som det inneburit för svenska bolag som är börsnoterade i USA. Sedan har 

det upptäckts att Koden inte är så omfattande och kritiken har idag lagt sig 
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Figuren nedan beskriver förhållanden mellan bolagsorganen. Det går även att utläsas 

Kodens förändring som valberedning, ersättningsutskott och revisionsutskott o dess 

förhållanden till bolagsorganen.  

 

 

Valberedning 
Valberedning är bolagsstämmans organ 
för beredning av stämmans beslut i bl. a 
tillsättningsfrågor

Bolagsstämman 
Bolagsstämman är bolagets högsta 
beslutande organ. Stämman utser 
bolagets styrelse och revisor

VD och koncernledning 
VD och övriga företagsledning ansvarar 
för bolagets dagliga verksamhet  

Styrelse 
Styrelsen utses av bolagsstämman. 
Styrelsen svarar för bolagets 
organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter 

Revisor  
Revisor utses av bolagsstämman på 
förslag av valberedningen 

Ersättningsutskott 
Bereder ersättningsfrågor

Revisionsutskott 
Bereder revisionsfrågor

Figur 5.  Bolagsstyrningsmodell  

 

 

De följande avsnitten behandlar mer specifikt hur roll- och ansvarsfördelningen har 

påverkats mellan ägare, styrelse, bolagsledning och revisor. 

 
 

5.4.1 Ägare (genom bolagsstämman) 

Roll- och ansvarsfördelning 

Ägare är de som främst påverkats av Koden och därför har roll- och 

ansvarsfördelningen förändrats mest för dem jämfört med styrelse, bolagsledning och 

revisor. Det kan förklaras utifrån att Koden berör ägare i störst utsträckning i 

förhållande till övriga bolagsorgan. Enligt ägarnas representant och en representant från 

expertgruppen råder det därför ingen tvekan om att ägarinflytandet har stärkts. 
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På bolagsstämman utövar ägare sitt inflytande i bolag och där har de fått fler frågor att 

ta ställning till, som exempelvis ersättningsprinciper för ledande befattningshavare6 och 

val av styrelseordförande7. Det innebär att de har möjlighet att ge förslag och diskutera 

viktiga frågor som de tidigare inte haft möjlighet till. En representant från 

expertgruppen menar att styrelseordföranden får särskild makt och legitimitet att 

företräda bolaget då denne väljs på bolagsstämman. Detta är ett exempel på att ägarnas 

rollfördelning har förändrats. Innan Kodens införande var det styrelsen som bestämde 

vem som skulle vara styrelseordförande. Den andra frågan som ägarna idag kan ta 

ställning till på bolagsstämman är ersättning till ledande befattningshavare. Reglerna 

innebär att bolagsstämman skall besluta om styrelsens arvoden och styrelsen skall 

presentera förslag till ersättning för bolagsledning som även skall godkännas på 

bolagsstämman. Från början var detta krav i Koden men idag är de borttagna och 

numera inskrivet i ABL. Att ägarna har fått fler frågor att ta ställning till på 

bolagsstämman är ett bra exempel på ökat ägarinflytande, enligt ägarnas representant.  

 

Ägarnas roll- och ansvarsfördelning har dock främst förändrats genom införandet av 

valberedningar i bolag som anses vara den viktigaste förändringen. Valberedningar är 

ett utskott från bolagsstämman där beslut i tillsättningsfrågor sker av ägare och detta är 

unikt för Sverige och Norge. I de flesta länder är valberedningar ett utskott från 

styrelsen. En representant från expertgruppen menar att det är otänkbart i Sverige att 

valberedningen skall vara ett utskott från styrelsen då det är ägare som skall utse 

styrelseledamöter. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter och domineras av 

ägare vilket innebär att styrelsen inte får vara majoritet i dem. Verkställande direktör 

eller annan person från bolagsledningen får dock inte vara ledamot där. Valberedningar 

har skapat ett forum för institutionella ägare där de mer aktivt kan utöva sitt 

ägarinflytande. Tidigare har det diskuterats om institutionella ägare kan sitta i styrelser 

då de blir insiders och inte kan handla med aktier. Idag sitter institutionella ägares 

representanter i valberedningar och detta är ett exempel på att ägarinflytandet har 

stärkts, enligt ägarnas representant.  

Ägarnas representant påpekar att valberedningar tidigare funnits i de flesta bolag och 

bestod då av representanter från ägare som lade förslag till val av styrelse och revisor. 

Mycket av valberedningars arbete skedde i det fördolda och ägarna visste möjligtvis inte 
 

6 Kodens förre detta regler 2.2.6 och 4.2.2. Är numera lag i ABL. 
7 Kodens regel 2.4.1, se Kollegiets hemsida 
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vilka som ingick i dem eller hur de kom fram till sina beslut. Idag har transparensen 

ökat och ägarna vet vilka som ingår i den, vilka ägare ledamöterna representerar och hur 

många möten valberedningen har haft. Det är däremot en nyhet att arbetet skall 

redovisas externt. Den ökade transparensen har medfört att ägarinflytandet har stärkts, 

enligt flera respondenter.  

 

Ägarnas representant tycker det är positivt att styrelsen skall bestå av minst två 

oberoende ledamöter i förhållande till huvudägaren8, då detta stärker de mindre 

aktieägarnas intressen. Om oberoende ledamöter lämnar styrelsen eller reserverar sig 

vid beslut är det en bra varningssignal på att någonting är fel i bolaget, vilket kan 

innebära att de mindre aktieägarnas intressen har åsidosatts. Detta är ett exempel på att 

ägarinflytandet har stärkts för de mindre aktieägarna.  

 
 

Reaktioner på Koden 

Ägarnas representant berättar att reaktioner på Koden inte varit särskilt stora bland 

aktieägare. De reaktioner som främst förekommit har handlat om att bolagsstämman har 

blivit för tung av formella skäl.  

 

 

” Vi har haft bolagsstämmor där bara själva genomgången av kommittéers 

arbete tagit upp till en timme på grund av att allt skall redovisas i detalj.  

Sådant arbete har i praktiken tidigare pågått, men redovisades inte. ”    

                                                    (Chef för intressebevakning, Aktiespararna)                                      

 

En annan reaktion är att Aktiespararna anser att alla ägare, och inte enbart de stora 

ägarna, skall få välja valberedningar på bolagsstämman. Denna reaktion har orsakats av 

att vissa bolags valberedningar består av storägarerepresentanter som blivit ett verktyg 

för storägare att styra bolaget i en riktning som främjar deras intressen. Detta har ansetts 

olyckligt bland ägarna eftersom de mindre ägarnas intressen inte tas tillvara. Samtidigt 

tror ägarnas representant det är en övergångsfas och redan idag finns det valberedningar 

där alla ägare står bakom.  

 
8 Kodens regel 3.2.5. Se Kollegiets hemsida 
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För- och nackdelar med Koden 

Den största fördelen är kravet att det skall finnas valberedningar i bolag, menar ägarnas 

representant. Han är övertygad om att den noggrannare beredningsprocessen som sker i 

dem bidragit till en högre kvalitet i styrelser. Detta har lett till högre kompetens bland 

styrelseledamöter, bättre beslut och mer lönsamma bolag. Tidigare var det i huvudsak 

styrelsens ordförande som valde styrelseledamöter bland sina vänner och bekanta. Detta 

ansågs olyckligt då kvalitén på styrelsen inte kom i första hand. Många av 

respondenterna ser även den ökande transparensen som en fördel för ägarna då de får en 

annan inblick av bolagets styrning tack vare Koden. 

 

Det ägarna uppfattade som en nackdel med Koden var att regelverket till en början 

upplevdes som omfattande. Annars har de inte upplevt Koden som någon nackdel, 

enligt ägarnas representant. Däremot saknas ett antal områden i Koden som exempelvis 

emissioner och incitamentsprogram för styrelse och bolagsledning som i hög grad borde 

regleras.  

 
 

5.4.2 Styrelse 

Roll- och ansvarsfördelning 

Roll- och ansvarsfördelningen har inte förändrats i någon större utsträckning för 

styrelsen, men vissa förändringar har ändå Koden inneburit. Koden tydliggör 

arbetsfördelningen men innebär ingen förskjutning av själva ansvaret.  

 

”Koden är bara en checkbox som skall prickas av för styrelsen, men Koden 

har kanske medfört förändringar längre ner i organisationen och då framför 

allt intern kontroll.”  

(Styrelsens sekreterare, Swedbank) 

 

Enligt styrelsens representant har transparensen ökat i styrelsens arbete och det är en 

förändring som Koden medfört. Idag skall styrelsen redogöra viktiga frågor i 

bolagsstyrningsrapporten, som exempelvis vilka utskott styrelsen har, vilka möten som 
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ägt rum samt redovisa närvaro vid styrelsemöten. Detta medför en större press på 

styrelsen än tidigare, anser en revisor. Intern kontroll är ytterligare ett område där roll- 

och ansvarfördelning har tydliggjorts.  

 

Generellt sett har det blivit mer fokus på styrelsen och dess arbete. Det har blivit mer 

publikt idag och det finns ett intresse hos allmänheten att veta vilka som sitter i 

styrelser. 

 

”När ny ordförande skulle väljas i Stenbeckssfären9 stod det på 

löpsedlarna. Detta hade varit otänkbart för tio år sedan.”  

(Konsult, KPMG) 

 
 

Reaktioner på Koden 

Det har inte uppstått särskilt många reaktioner på Koden i styrelser. Styrelsens 

representant menar att styrelsen inte diskuterade Koden särskilt mycket utan 

konstaterade att den fanns där. Koden var bara ytterliggare ett detaljerat regelverk som 

skulle implementeras ovanpå allt annat. Koden har däremot uppfattats som en aning 

negativ och onödig detaljerad. Representanten tror dock inte att Swedbanks styrelse 

skulle ha någonting emot om Koden försvann.  

 

Det som skapat reaktioner är rapporten om intern kontroll. En representant från 

expertgruppen nämner att det förekommit två frågeställningar inom OMX:s styrelse. 

Dessa frågeställningar handlade om Koden skulle medföra ett ökat ansvar för styrelsen 

samt om fokus skulle ligga mer på formalia än strategi. Styrelsens representant påpekar 

även att en normal styrelseledamot inte är ekonom och det kan därför vara frustrerande 

för en ledamot som skall ägna sig åt affärsverksamhet att även engagera sig i Koden. 

 
 

För- och nackdelar med Koden 

Intern kontroll är det som respondenterna har lyft fram som en fördel för styrelsen, då 

den ger ordning och reda i bolag.  

 
9Stenbecksfären; populärnamn för den företagsgrupp som drevs av Jan Stenbeck. Makten i 
Stenbecksfären utövas från börsnoterade holdingbolaget Kinnevik. Ägare till ZTV, TV3, Tele2 och 
Gratistidningen Metro.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Stenbeck
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnevik
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Det finns en generell rädsla att Koden skall ta fokus från affärsverksamheten till förmån 

för formalia frågor i styrelsen, men detta har dock inte inträffat i Swedbanks styrelse 

påpekar styrelsens representant. Däremot uppfattas den höga detaljnivån som en 

nackdel av styrelsen. 

 
 

5.4.3 Bolagsledning 

Roll- och ansvarsfördelning 

Enligt ledningens representant har inte ledningens roll- och ansvarsfördelning 

förändrats. Detta beror på att Koden är mer fokuserad på styrelsen och dess arbete och 

bolagsledning berörs inte av Koden i någon större grad. Koden har endast ökat fokus på 

en tydlig och klar uppdelning mellan styrelse och ledning. Styrelsen skall ägna sig åt 

kontroll, uppföljning och strategidiskussioner. Verkställande direktör och bolagsledning 

skall ägna sig åt den löpande förvaltningen och se till att styrelsens strategi genomförs.  

 
. 

Reaktioner på Koden 

Enligt ledningens representant kan reaktioner sammanfattas som blandade och likartade 

med styrelsers reaktioner. En reaktion var att Koden skulle medföra mycket arbete, men 

sedan såg bolagsledningen fördelar och tycker idag det är viktigt att följa den. 

Reaktionerna har annars varit goda och det kan bero på att bolagsledningen inte berörts 

mycket av Koden. En representant från expertgruppen berättar att bolagsledningen 

främst har berörts av internkontrollsprocessen som tagit tid och resurser i anspråk.  

 
 

För- och nackdelar med Koden 

Även för- och nackdelar är likartade med styrelsen. Ersättningsfrågan har påverkat 

bolagsledningar och diskuteras idag på ett öppnare sätt än tidigare. Detta kan uppfattas 

som både en för- och nackdel av dem som sitter i bolagsledningen, tror en revisor.  
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5.4.4 Revisor 

Roll- och ansvarsfördelning 

Enligt samtliga revisorer har inte deras roll- och ansvarsfördelning förändrats i någon 

större bemärkelser då den varit tydlig i många år. Deras oberoende roll är den samma 

och det är fortfarande på ägarnas uppdrag som revisorn arbetar.  

 

Revisionsfrågor i styrelsearbetet har dock fått större fokus gällande utvärdering, 

revision och internkontrollfrågor, enligt en revisor. Samtliga revisorer nämner att de fått 

ökad kontakt med styrelser då de måste delta under minst ett styrelsemöte per år.  

 

”Tidigare blev kanske inte revisorn inbjuden på styrelsemöten alls. Idag kan 

revisorer i vissa bolag bli inbjudna till flera styrelsemöten per år.”             

                                                                                                       (Konsult, KPMG) 

 

En revisor menar att de även fått en större tyngd i styrelser genom inrättandet av 

revisionsutskott. Via utskottet har de fått större kontakt med styrelsen och det finns 

revisorer som träffar revisionsutskottet sex gånger per år. Detta har tvingat styrelsen ta 

ställning till frågor som intern kontroll, vilket de möjligtvis inte tidigare lagt stor vikt på 

utan överlåtit till bolagsledningen.  

 

Kodens regeländring om att revisorn inte behöver granska internkontrollrapporten har 

lett till att revisorns roll- och ansvarsfördelning inte har förändrats i någon större grad. 

Vissa bolag väljer ändå att låta revisorn granska rapporten, berättar en representant från 

expertgruppen. För dem har det inneburit extra arbete och där har revisorns 

ansvarsfördelning förändrats.  

 
 

Reaktioner på Koden 

En revisor anser att det inte förekommit särskilt många reaktioner. Koden har inte 

inneburit något omfattande arbete för dem, men de har ändå varit tvungna att sätta sig in 

i nya frågor för att hjälpa olika bolag. Revisorer är vana att följa regelverk och därför är 
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Koden som vilket annat regelverk som helst att anpassa sig till. Den allmänna 

reaktionen bland revisorer har ändå varit positiv då den har ökat förtroendet och 

transparensen. Enligt en representant från expertgruppen är det revisorer som vunnit på 

Koden och de tycker bra om den då det ligger i revisorns roll att ha tydliga regler.  

 
 

För- och nackdelar med Koden 

För revisorer har Koden mest inneburit fördelar. Flera revisorer nämner att Koden 

inneburit mer arbete som medfört ökade intäkter och nyrekryteringar inom 

revisionsbyråer. Bolag har tagit in flera konsulter från revisionsbyråer för att få hjälp 

med vissa delar av Koden, speciellt frågor om internkontrollrapporten. Koden har 

medfört fokus på ordning- och redafrågor som har gynnat revisorer. En representant 

från expertgruppen ser en fördel med Koden då revisorer fått bättre kontakt med 

styrelsen.  

 

 

5.5 Kodens framtid 
Hur ser respondenterna på Kodens framtid? Kommer den att finnas kvar i framtiden? 

Kommer den vara obligatorisk för flera bolag än den är idag? Hur kommer Koden att 

se ut? 

 

Koden har kommit för att stanna och det är alla respondenter överrens om. Den 

allmänna uppfattningen är att Koden även kommer tillämpas på mindre bolag i 

framtiden när det vunnits mer tid och erfarenhet. Den nuvarande utformningen av 

Koden passar inte för mindre bolag och regelverket måste därför anpassas och förenklas 

efter deras behov. Därför behövs olika regler för mindre och större bolag, enligt flera 

respondenter. En representant från expertgruppen tror det kommer göras en större 

översyn av Koden inom två till fyra år och då kommer Koden förändras och bli mer 

principbaserad samt mindre detaljerad. I samband med en sådan översyn kommer 

Koden anpassas till alla bolag. En annan representant från expertgruppen påpekar dock 

att Koden idag ligger på en bra nivå och det är viktigt att gå försiktigt fram med 
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utvecklingen av den. Det krävs en viss storlek och resurskapacitet på bolag om nyttan 

av Koden skall överväga kraven på resurser. 

 

I framtiden kommer det att ske en harmonisering av de nordiska koderna, enligt 

samtliga respondenter. En sådan utveckling ses som positivt av samtliga då en 

gemensam nordisk kod skapar lika marknadsförutsättningar för bolag. OMX vill i 

framtiden se en gemensam nordisk bolagsstyrningskod då en kod för varje land inte är 

optimalt. OMX är noterade på Islandsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Helsingsforsbörsen 

och Stockholmsbörsen och detta gör att de måste anpassa sig efter varje lands kod som 

tar både tid och kraft. En representant från expertgruppen tror att en nordisk 

bolagsstyrningskod skulle främja nordisk investering. Ägarnas representant tror även på 

en gemensam nordisk kod på flera års sikt, men ser däremot problem på grund av skilda 

valutor, skilda Aktiebolagslagar och skilda skatteregler i de nordiska länderna. 

Möjligheten till skapandet av en nordisk kod har ökat sedan OMX blivit delägare i de 

nordiska börserna, förutom Oslobörsen. Ägarnas representant ser även en global trend 

där allt går mot globala regler och om 40-50 år kanske det är samma spelregler världen 

över. Styrelsens representant tycker att bolag skulle ha mycket att vinna på en 

gemensam nordisk kod, framförallt på de punkter där koderna är motstridiga mellan 

länderna.  

 

Flera respondenter menar att utvecklingen av Koden kommer medföra mindre 

detaljerade regler och mer generella principer. Däremot ser en representant från 

expertgruppen en risk i att det istället kommer för detaljerade regler från EU. Den 

åsikten delas även med styrelsens representant som ser en trend från EU med väldigt 

detaljerade regler och undrar om det finns någon frihet kvar för dem som egentligen 

skall ta ansvaret. 

 

En representant från expertgruppen påpekar att en dag kanske det händer en liknande 

skandal som Skandia-affären och en sådan händelse skulle påverka synen på Koden som 

verktyg. En ny skandal i framtiden skulle påverka utvecklingen av den svenska 

bolagsstyrningskoden, avslutar experten.  
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet mot det teorietiska materialet och 

ger vår syn på hur dessa delar kan kopplas samman. Genom analysen skall vi sedan 

komma fram till en slutsats som besvarar uppsatsens syfte 

 

 

6.1 Kodens påverkan på de fyra bolagsorganen 
Kodens regelverk består av ett antal förhållningsregler riktade till de fyra 

bolagsorganen. Tyngdpunkten ligger av naturliga skäl på ägare och styrelser. Reglerna 

avseende revisorer och bolagsledningar begränsas i huvudsak till hur samspelet med de 

övriga bolagsorganen bör utformas. Därför har ägares och styrelsers roll- och 

ansvarsfördelning förändrats mest. 

 

Jämfört med de övriga bolagsorganen är det ägarnas roll- och ansvarsfördelningen som 

har berörts mest. Enligt corporate governance skall bolag präglas av starkt 

ägarinflytande då ett spritt ägande i bolag ökar risken att det inte leds i enlighet med 

ägarnas intressen, utan i företagsledningars intressen. Koden har medfört att 

ägarinflytandet har stärkts och på denna punkt anser vi att Koden har lyckats. 

Ägarinflytandet har stärkts genom införandet av valberedningar, fler frågor att ta 

ställning till på bolagsstämman och genom ökad transparens. Syftet med corporate 

governance är att underlätta för ägare att vara aktiva, påverka samt se vad som sker i 

bolag. Styrelser har påverkats av Koden genom att regeln om intern kontroll och ökad 

transparens medfört mer fokus på styrelsers arbete. Intresset för dess arbete och 

sammansättning har även ökat hos allmänheten. Bolagsledningar har inte påverkats av 

Koden nämnvärt och detta beror på att den inte berör dem i större utsträckning. Däremot 

har bolagsledningar i mindre grad påverkats av intern kontroll eftersom det är 

verkställande direktör och dennes organisation som operativt utför detta arbete. 

Revisorer har påverkats av Koden genom ökad kontakt med styrelser via 

revisionsutskott, intern kontroll och ökat deltagande på styrelsemöten. Utöver det har 
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inte revisorer påverkats av Koden. Utifrån detta kan vi konstatera att bolagsorganen inte 

har påverkats av Koden i någon större utsträckning, förutom för ägare. Vi kan därför 

ställa oss frågan varför den inte påverkat roll- och ansvarsfördelningen mer än vad den 

gjort? Detta ska vi försöka förklara närmare i detta kapitel.  

 

Enligt DiMaggio & Powell (1983) befinner sig dagens bolag i en mycket komplext 

institutionell omgivning och detta leder till ökad likriktning, så kallad isomorfism. Det 

innebär att bolag inom samma bransch liknar varandra i stor utsträckning. Inom 

begreppet isomorfism diskuterar de regulativ isomorfism, där regler och lagar tvingar 

individer och grupper att göra något eller undvika göra något. Bolag utsetts för sådana 

påtryckningar av bland annat staten och dess legala krav och sanktioner, andra 

organisationer som den är beroende av samt av de kulturella förväntningar som finns i 

det omgivande samhället. Ett bolag utsetts av sådana påtryckningar av staten genom 

ABL som är obligatoriskt för svenska aktiebolag att följa. Lagen är utvecklad efter vad 

som anses vara bra bolagsstyrning för svenska bolag. Den är anpassad efter svenska 

förhållanden och innehåller grundförutsättningar för hur bolag skall vara organiserade. 

ABL innehåller tydliga lagar om hur roll- och ansvarsfördelningen skall fungera i bolag 

och detta anser vi är den främsta förklaringen till att bolagsorganen inte påverkats i 

större grad av Koden. Lagen måste dock ha saknat tillräckligt med regler för att ägarnas 

intressen skall tas till vara, då Koden ändå bidragit till att ägarinflytandet har stärkts. 

Detta anser vi kan vara en av de förklaringar till varför Koden ändå tillämpas på 

svenska bolag. Koden skall fungera som ett komplement till ABL och ange hur ägarnas 

intressen skall tas tillvara. Enligt Nygaard & Bengtsson (2002) formas beteendet inom 

normativ isomorfism genom att individer och grupper förses med gemensamma normer 

för vad som är bra beteende i olika sammanhang. Koden kan betraktas som en norm för 

vad som är bra beteende för bolagsstyrning, som bolag skall anpassa sig till. Det är 

samtliga bolagsorgan som skall säkerställa att reglerna efterlevs. De har även vissa 

förväntningar på sig i sin yrkesroll gällande vad de skall utföra och inte utföra i bolag. 

Exempelvis skall styrelser förvalta bolagets angelägenheter för ägarnas räkning och 

detta förväntar sig bolagets intressenter. Revisorer förväntas granska bolagets 

årsredovisningar och räkenskaper och varje bolag skall ha en verkställande direktör som 
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på ett ansvarsfullt sätt svarar för den löpande förvaltningen. Dessa roller och 

arbetsuppgifter är vad varje bolag kan förvänta sig att bolagsorganen skall införliva. I 

det normativa perspektivet anpassar sig människor till regler genom drivkrafter som hot 

om straff, hotet om uteslutning från gemenskap eller dåligt samvete för att ha brutit mot 

någon grundläggande social norm. Koden är självreglerande, men bolag väljer ändå att 

följa Koden i stor utsträckning för att inte tappa ägarnas, kapitalmarknadens och övriga 

intressenters förtroende. Detta tror vi är en andledning till att ägarinflytandet har stärkts 

genom att bolag har tagit Koden seriöst och infört valberedningar, givit ägarna mer 

inflytande på bolagsstämman och ökat deras transparens.  
 

Efter ovanstående resonemang har det framgått att Koden inte medfört några större 

förändringar för bolagsorganen. Detta beror på att svenska bolag redan innan Koden 

tillämpade ABL som redan hade en tydlig fördelning som gav en bra fungerande 

bolagsstyrning. Det är därför relevant att ställa sig frågan varför Sverige har valt att 

införa en kod om det inte har skett några större förändringar och behovet av utökad 

bolagsstyrning inte direkt fanns? Detta diskuteras i följande avsnitt. 

 

 

6.2 Kodens syfte  
Tillkomsten av Koden kan till stor del ses ur ett internationellt perspektiv. Samtliga 

respondenter är överens om att det finns flera orsaker bakom behovet av Koden ur ett 

internationellt perspektiv. En av dessa orsaker är att utländska investerare skall känna 

trygghet vid investering i svenska bolag då ABL:s utformning och innebörd kan vara 

okänt för dem. Koden skall fungera som en garanti för att svenska bolag sköts på ett väl 

fungerande sätt. Det kan även se underligt ut gentemot omvärlden om inte Sverige 

tillämpar en kod och Sverige är det näst sista landet inom EU som infört en 

bolagsstyrningskod. EU har påverkat utvecklingen av svensk bolagsstyrning och 

påverkar fortfarande Kodens utformning. EU-kommissionen har även uttalat i sin 

handlingsplan att varje land skall tillämpa en kod för bolagsstyrning. Det framkommer 

av flera respondenter att Koden stärker konkurrenskraften internationellt för svenska 
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bolag och främjar förtroendet på den internationella kapitalmarknaden. Enligt DiMaggio 

& Powell (1983) befinner sig dagens organisationer i en komplext institutionell 

omgivning som leder till likriktning inom samma bransch, så kallad isomorfism. Vi ser 

därför ett samband mellan deras resonemang och behovet av en kod med dess 

utgångspunkt att omgivningen består av institutioner som ställer krav på olika bolag. 

Bolag måste anpassas efter samhällets normer, värderingar, åsikter och regler. Vi menar 

därför att Koden kan ses som ett verktyg för anpassning av gemensamma normer och 

regler för svenska och utländska bolag, då främst inom den normativa strukturen. 

Svenska bolag riskerar ett utanförskap på den internationella kapitalmarknaden utan en 

bolagsstyrningskod. Hotet om uteslutning från gemenskap är en drivkraft inom 

normativ isomorfism. Utan Koden finns risk att Sverige inte passar in i andra länders 

normer och utländska investerare kan därför uppleva otrygghet vid investering i svenska 

bolag. Det kan leda till att de väljer att inte investera i svenska bolag på grund av rädsla. 

En sådan utveckling kan ses som olyckligt då svenska bolag riskerar förlora både 

kapital och konkurrenskraft på den internationella kapitalmarknaden. Om uteslutning av 

Koden medför negativa konsekvenser kan frågan ställas om varför Sverige skulle vilja 

avstå från tillämpning av Koden? Utifrån detta resonemang är det naturligt att Sverige 

skall tillämpa den. Samtidigt borde utländska investerare känna trygghet vid investering 

i svenska bolag då Sverige inte drabbats av många bolagsskandaler i internationell 

jämförelse. Det torde tyda på att Sverige har bra bolagsstyrning och är detta välkänt i 

utlandet borde inte en kod behövas för att våga investera. Sverige är samtidigt ett litet 

land och det kan medföra att utländska investerare inte är insatta i svenska förhållanden. 

Där har Koden en poäng, annars kan dessa investerare gå förlorade. Genom Koden kan 

de utläsa hur svensk bolagsstyrning är organiserad och är samtidigt 

bolagsstyrningskoder välkänt för dem kan detta leda till att de känner trygghet o vågar 

investera. Utifrån detta resonemang anser vi att det finns ett behov av Koden, då 

likriktning mellan organisationer medför förenkling och trygghet vid investering mellan 

länder.  

 

Ovanstående resonemang visar ett behov av Koden, men samtidigt kan behovet 

ifrågasättas utifrån svenska förhållanden. Då inte roll- och ansvarsfördelningen har 
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förändrats i någon större utsträckning, som är en del av syftet med bolagsstyrningskoder 

i många länder, kan frågan ställas varför Sverige har valt att införa den? Att ändra roll- 

och ansvarsfördelning var inte Kodens syfte då den redan var tydlig i ABL. Vi anser att 

det ligger andra grundläggande orsaker bakom införandet som kan sammankopplas till 

DiMaggio & Powells (1983) resonemang om isomorfism. De menar att organisationer 

antar samma form trots grundläggande skillnader mellan dem. Det behöver inte vara 

den effektivaste lösningen på bolagsstyrningsproblem som är dominerande. 

Utgångspunkten är att verksamheter inom samma bransch likriktas som orsakas av en 

stark institutionell press på verksamheter från staten, yrkesgrupper och organisationer. 

Vi anser att EU kan ses som en institution som eftersträvat likriktning mellan 

medlemsländer genom bolagsstyrningskoder. Det råder en generell utveckling av 

likriktning mellan medlemsländer, exempelvis genom gemensam valuta. Genom koder 

likriktas länders bolagsstyrning, trots att länder har grundläggande skillnader. Koden 

behöver inte anses som effektiv för svensk bolagsstyrning, utan kan ses som en 

dominerande utformning för bolagsstyrning inom EU-länder. Därför skall Sverige också 

tillämpa Koden då detta leder till denna likriktning och även fördelar på den 

internationella kapitalmarknaden som diskuterats tidigare. Koder kan däremot vara mer 

effektiva för länder som har haft bolagsstyrningsproblem, exempelvis bolagsskandaler, 

och för dessa länder kan koder vara av större betydelse än för Sverige.   

 

 

6.3 Kodens utformning 
Förklaring till behovet av Koden utifrån isomorfism, behöver dock inte gälla för koders 

innehåll, då mycket skiljer dem åt. Likriktning gäller för koders tillkomst, men dock 

behöver inte koders innehåll ses som en likriktning till fullo. Däremot finner vi ändå 

vissa likheter som förklaras i detta avsnitt.  

 

Den svenska Koden har inspirerats av utländska koder, då främst brittiska Combined 

Code och amerikanska SOX. Koden har likheter med SOX, exempelvis regeln om 

intern kontroll som är starkt influerad av SOX. Combined Code har påverkat Kodens 
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utformning i hög grad genom självreglering och dess princip följ eller förklara. Dessa 

koder är stilbildare i flera länders koder och har påverkat utvecklingen av corporate 

governance. Vi anser därför att det råder en likriktning mellan koders utformning som 

kan förklaras genom DiMaggio & Powell (1983) resonemang om isomorfism. Enligt 

dem är dock inte alltid den dominerande utformningen den effektivaste för alla länder. 

Detta kan förklara varför regeln om intern kontroll har kritiserats hårt i Sverige. Regeln 

är möjligtvis mer anpassad för amerikansk bolagsstyrning som har andra förutsättningar 

än Sverige, genom exempelvis olika aktiebolagslagar. Behovet av hård intern kontroll är 

möjligtvis större i USA, som vi anser har haft större problem med bristande 

bolagsstyrning än Sverige, då de drabbats av fler omtalande bolagsskandaler. Enligt 

flera respondenter var det svårt att veta till vilken nivå de skulle tillämpa regeln och 

detta kan dels förklaras utifrån att det saknades genomarbetade anvisningar. Vi anser 

därför att det inte alltid är lämpligt att likrikta lagar, då länder har olika förutsättningar 

och bolagsstyrning. För Sverige var inte denna regel passande för bolag och därför inte 

den lämpligaste lösningen. Samtidigt är flera respondenter positiva till intern kontroll, 

dock inte ursprungsregeln, då den bidragit till ökat fokus på bolags arbete och rutiner. 

Genom den är det lättare att upptäcka när något inte står rätt till i bolag som kan 

medföra negativa konsekvenser, eventuellt en bolagsskandal. Intern kontroll har där 

med inte enbart kritiserats, dock har den hårda kritiken lagt sig efter att Kollegiet 

ändrade regeln. En anledning till att den kritiserats hårt tror vi dels beror på att 

ursprungsregeln skulle innebära en större förändring för roll- och ansvarsfördelningen 

som bolagsorganen inte var förbereda på. Styrelser och revisorer är de som främst skulle 

fått utvidgat ansvar och därför kan den tyngsta kritiken uppstått bland dem. Det faktum 

att de skulle intyga om bolags interna kontroll var god kan ses som ett stort ansvar, som 

styrelser och revisorer möjligtvis inte var beredda att ta. Samtidigt var flera rädda att 

Koden skulle vara för influerad av SOX som inneburit höga kostnader för amerikanska 

bolag. Detta kan även ha bidragit till att kritiken till regeln var omfattande om de ansåg 

att kostnaderna för tillämpningen skulle bli för höga. Dessa kostnader kanske inte bolag 

var beredda att ta om nyttan av Koden inte ansågs överstiga dem. Att revisorer skulle 

granska internkontrollrapporten riskerade även att bli dyrt då det skulle medföra en helt 

ny revision för dem. Enligt detta resonemang ser vi därför en likhet med DiMaggio & 
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Powell (1983) som menar att bara för att bolag likriktas betyder inte det att detta är den 

bästa lösningen för alla länder.    
 

Som tidigare berättats har Koden i hög grad inspirerats av brittiska Combined Code och 

då främst genom dess princip comply or explain. Till skillnad från SOX:s påverkan av 

intern kontroll kan denna likriktning ses som en bra lösning för svensk bolagsstyrning. 

Enligt DiMaggio & Powell (1983) passar viss likriktning bättre i vissa länder än andra 

på grund av olika länders förutsättningar och det tycks självreglering göra i Sverige. 

Hade Koden inspirerats mer av SOX och inneburit lagstiftning, hade möjligtvis inte 

denna likriktning mottagits lika positivt som den gjort av svenska bolag. Enligt samtliga 

respondenter är alla överrens om att självreglering är att föredra framför lagstiftning. 

Detta ger bolag högre flexibilitet än vad lagstiftning skulle innebära. Det medför att 

varje bolag kan tillämpa Koden efter bolagets verksamhet och behov. Att bolag kan 

välja att följa Koden eller förklara avvikelser kan vara en förklaring till att samtliga 

respondenter varit mycket positiva till denna utformning. Avvikelser har inte skett i 

någon större grad, utan de flesta bolag har följt Koden på ett seriöst sätt och detta kan 

dels förklaras utifrån att Kodens regler utgör en norm på vad som är god bolagsstyrning. 

Enligt DiMaggio & Powell (1983) resonemang om normativ isomorfism visar Kodens 

regler vad som är ett bra beteende i bolagsstyrning och detta vill bolag följa för att inte 

utmärka sig.  Vi tror att detta kan ha ett samband med att bolag är rädda att avvika från 

Kodens normer i större utsträckning då de riskerar att utmärka sig på ett negativt sätt 

och enligt Nygaard & Bengtsson (2002) är drivkraften till att följa normer hotet om 

uteslutning från gemenskap. Konsekvensen till många avvikelser kan vara att media 

uppmärksammar detta och bolaget då riskerar försämrat förtroende på kapitalmarknaden 

och detta konstaterade även samtliga respondenter. Enligt DiMaggio & Powells (1983) 

resonemang ökar bolags förtroende genom att de följer Koden och därmed efterliknar 

andra bolags styrning. En respondent skulle vilja se att bolag avviker i större 

utsträckning än vad de gjort hittills då detta visar på en unik verksamhet. Det tror vi 

däremot kan vara svårt då bolag på detta sätt utmärker sig från andra bolag och 

möjligtvis tappar förtroendet hos investerare. Det är viktigt att bibehålla förtroendet hos 

investerare för att bolag inte skall förlora kapital och få sänkt marknadsvärde. Samtidigt 

kan förklaringen till få avvikelser bero på att Koden inte varit särskilt omfattande att 
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tillämpa. Samtliga respondenter anser att den inte är speciellt svår att följa och detta tror 

vi kan bero på att Koden inte inneburit särskilt mycket nytt för bolag. Hade roll- och 

ansvarsfördelningen förändrats mer än den hittills gjort, antar vi att Koden hade varit 

svårare att tillämpa och därmed fler avvikelser hade skett. Då hade troligtvis även 

reaktionerna på Koden blivit större än vad de faktiskt är idag. Detta kan vi återknyta till 

intern kontroll, vars kritik vi tror dels beror på att den skulle medföra en större 

förändring för bolag än vad de var beredda på. 

 

Resonemanget ovan visar på en tydlig isomorfism på flera delar av Koden, men 

samtidigt finns det regler som är unika för Sverige och framtagna med svenska 

förhållande i åtanke. Detta överensstämmer inte med DiMaggio & Powells resonemang 

om att allt antar samma form. Vi anser att allt inte kan anta samma form och att vissa 

regler måste vara unika för att varje land skall få en fungerande bolagsstyrning. Länder 

har olika förutsättningar, skilda lagar, skilda aktiebolagslagar och organisationers 

uppbyggnad kan skilja sig åt. Komplikationer kan därför uppstå vid implementering av 

regler som inte är utformade efter varje enskilt lands behov. Av denna orsak är det 

nödvändigt att vissa bolagsstyrningsregler skiljer sig åt och total harmonisering är 

därför inte möjligt. Detta kan vara en förklaring till att vissa regler i Koden ändå skiljer 

sig från utländska koder. Valberedningar är ett tydligt exempel där Koden har valt en 

egen utformning. I Sverige är det ett utskott från bolagsstämman till skillnad från 

utländska länder där valberedningar ofta är ett utskott från styrelser. För svenska 

förhållanden ansågs detta vara mer rimligt för att inte krocka med svensk bolagsstyrning 

och ABL. Detta kan ses utifrån att Sverige inte har följt den gemensamma normen. Att 

bryta mot normativ isomorfism behöver inte alltid ses som något negativt, utan ibland 

mer som nödvändigt. 
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6.4 Kodens framtid 
Samtliga respondenter är överens om att Koden har kommit för att stanna. Däremot tror 

de inte att den kommer kvarstå i sin ursprungliga form, utan utvecklas och utvidgas till 

flera bolag, både i Sverige och i Norden. Detta tyder på att DiMaggio & Powells (1983) 

resonemang om att utveckling av isomorfism kvarstår. De menar att likriktning 

förväntas fortsätta förekomma, även om det inte finns tydligt bevis på att likriktning 

leder till ökad intern organisatorisk effektivitet. Dagens samhälle blir allt mer likriktat 

som beror på flera orsaker, exempelvis krav från regering, EU och andra institutioner.  

 

I framtiden skall Koden omarbetas och tillämpas på alla svenska bolag och det tyder på 

att en stark likriktning fortsätter utvecklas. Idag är det omöjligt för alla bolag att 

tillämpa Koden, då den inte är anpassad för mindre bolag. Detta tyder på att Kodens 

likriktning från utlandet inte är den mest effektiva utformning för samtliga bolag 

eftersom den kan vara både kostsam och komplicerad att tillämpa. Trots detta tillämpar 

även små bolag Koden frivilligt för att Kodens regler tyder på bra normer för god 

bolagsstyrning. Denna härmande isomorfism anser vi dels beror på att de vill efterlikna 

framgångsrika bolag och konkurrera med bolag på kapitalmarknaden. Genom att Koden 

i framtiden skall anpassas till alla bolag sker en nationell likriktning i Sverige mellan 

små och stora bolag. Denna isomorfism anser vi medför att mindre bolag får bättre 

konkurrenskraft till andra bolag och kan ta del av den internationella marknaden på 

bättre villkor. Det skulle även kunna innebära en rimligare kostnad för mindre bolag än 

med den nuvarande Koden. Samtidigt kan likriktningen ifrågasätta eftersom en kod 

skulle innebära fler regler och mer kontroll. Vi anser att ett litet bolag inte har samma 

behov av denna kontroll som eventuellt är mer nödvändigt i större bolag med många 

intressenter. Små bolag med få ägare har troligtvis större insyn i bolagets verksamhet 

och där anser vi behovet inte är lika stort av Koden. För dem innebär det möjligtvis mer 

formalia framför nytta.  

 

I framtiden tror samtliga respondenter på en gemensam nordisk kod. Det tycks finnas en 

institutionell press, från bland annat OMX, att bolagsstyrning skall harmoniseras mellan 

nordiska länder. Detta kan vara nödvändigt i framtiden då bolag idag befinner sig i en 
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mycket komplext institutionell omgivning. En harmonisering upplevs som positiv av 

samtliga respondenter och det tror vi beror på flera orsaker. En likriktning skulle 

medföra att ländernas bolagsstyrning skulle likna varandra och arbetet med anpassning 

till varje enskilt nordiskt lands kod skulle reduceras. Detta har upplevts som ett problem 

enligt flera respondenter och därför anser vi att en harmonisering skulle vara bra ifrån 

denna synvinkel. En nordisk kod skulle även skapa lika marknadsförutsättningar, främja 

nordisk investering och bolag skulle nå ut till en större internationell kapitalmarknad. 

Samtidigt som en gemensam kod upplevs som positiv kan skapandet av den ställas inför 

flera problem. De nordiska länderna har skilda valutor, skilda Aktiebolagslagar och 

skilda skatteregler och anpassning är därför inte problemfri. Utifrån detta anser vi att 

regulativ isomorfism kan ställas inför vissa problem, men i huvuddrag tror vi en nordisk 

kod skulle vara bra. Enligt DiMaggio & Powell (1983) är det bättre att vara legitim än 

annorlunda till den grad som kunder, leverantörer och anställda värderar likformighet 

som något positivt. I slutändan blir det därför värdefullt för bolaget att vara likt andra 

inom samma bransch.  

 

I framtiden finns en risk att Koden kommer innehålla allt för detaljerade regler, från 

bland annat institutioner som EU. En sådan utveckling ses inte som positiv då det finns 

ett visst behov till frihet i bolag. Vi återknyter detta till DiMaggio & Powells (1983) 

resonemang om bolag och legitimitet. För att bolag skall bli framgångsrika måste de 

betraktas som legitima i andras ögon, även om bolag själva inte tycker att för 

detaljerade regler är den bästa lösningen. 

 

Om det i framtiden skulle inträffa nya bolagsskandaler kommer synen på Koden och 

dess utformning omvärderas och detta kan påverka Kodens utveckling i hög grad. Om 

en skandal inträffar kan detta bero på att normer på vad som anses vara bra beteende har 

brutits i för hög utsträckning. Detta skapar missnöje bland bolagets intressenter och kan 

leda till att bolaget förlorar deras förtroende. För att detta skall undvikas kan 

institutionella krav på förändring uppstå, bland annat från politiskt håll. Det kan 

medföra att Kodens regler ändras för att de skall passa bolag bättre för att undvika 

framtida skandaler. Om skandaler kommer ske i stor utsträckning i framtiden tror vi att 
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regeringen kan besluta om att Kodens självreglering skall övergå till lagstiftning. Enligt 

DiMaggio & Powell (1983) innebär denna regulativ isomorfism att staten genom 

lagstiftning påverkar utformningen på bolagsstyrning. Staten har enligt dem legitimitet 

att påverka bolag eftersom de befinner sig i ett beroende förhållande till staten. Vi anser 

att en regulativ utformning skulle vara olycklig eftersom en sådan likriktning stoppar 

bolagets valfrihet att välja de regler som passar bolagets verksamhet. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit genom studien. Här besvaras 

uppsatsen frågeställningar och syfte, samt förslag till fortsatt forskning presenteras. 

 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva om roll- och ansvarsfördelningen mellan 

bolagsorganen har förändrats efter införandet av Koden. Det som framkommit är att 

roll- och ansvarsfördelningen inte har förändrats i någon större bemärkelse för styrelsen, 

bolagsledningen och revisorn, däremot har ägarna påverkats genom stärkt 

ägarinflytande. Det Koden egentligen har medfört är ett förtydligande av roll- och 

ansvarsfördelningen. Anledningen till att ingen större förändring har skett beror på att 

Sverige redan innan Kodens införande hade en bra och tydlig fördelning mellan 

bolagsorganen. Detta beror på att svenska bolag redan innan Koden tillämpade ABL 

som var och fortfarande är tydlig i denna fördelning.  

 

Kodens huvudsyfte är att öka ägarnas inflytande över sina bolag och det tycks Koden 

ha lyckats med. Ägarinflytandet har stärkts bland annat genom fler frågor att ta ställning 

till på bolagsstämman samt införandet av valberedningar. På bolagsstämman kan ägarna 

idag besluta om frågor rörande ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och 

val av styrelseordförande och detta är också exempel på att roll- och ansvarsfördelning 

har förändrats för ägarna. Införandet av valberedningar är ändå den viktigaste 

förändringen i roll- och ansvarsfördelningen. Visserligen fanns sådana i flera bolag 

innan Kodens införande, men numera är det en regel i Koden. Det som är skillnaden 

idag är att transparensen i valberedningens arbete har ökat, och ägarna vet vilka som 

ingår i den och hur beslut fattas. Vi vill framhäva att Kodens regler om att 

bolagsstämman skall välja styrelseordförande och införandet av valberedningar är helt 

nytt för bolag. Dessa regler har inte tidigare varit inskrivna i ABL och är därför inga 

förtydligande regler som flera andra regler i Koden. Ägare är i regel positiva till Koden 

då den leder till ökat ägarinflytande. Detta ser vi som naturligt utifrån ägarnas situation, 

eftersom det ytterst är deras bolag och deras kapital det handlar om. Vi tycker i grunden 
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att ett stärkt ägarinflytande är positivt, men samtidigt kan man fråga sig om bolag blir 

lönsammare bara för att ägarinflytandet stärks. 

 

Styrelsens roll- och ansvarsfördelning har inte förändrats i större bemärkelse, men 

däremot har det blivit ökat fokus på styrelsens arbete. Vi anser att det inte enbart är 

Kodens förtjänst att styrelsens arbete har fått ökad fokus. I dagens samhälle är 

information om bolag mer lättillgängligt än tidigare, genom exempelvis media. Många 

svenskar är direkt eller indirekt aktieägare och har därför ett personligt intresse för hur 

deras bolag sköts, som förmodligen inte enbart har med Koden att göra. Vi tror även att 

bolagsskandaler, som Skandia-affären och Enron-skandalen, har medfört ett ökat 

intresse för hur styrelser sköter sitt arbete. Koden har även medför en större press på 

styrelser än tidigare genom viktiga frågor som skall redogöras i 

bolagsstyrningsrapporter. Detta kan mer ses som en transparensökning än en förändring 

i roll- och ansvarsfördelning. På så sätt anser vi att Koden ändå har lyckats på denna 

punkt då ett av Kodens syfte var att öka transparens gentemot ägare, kapitalmarknad 

och samhället i övrigt. Från styrelsens sida har Koden uppfattats mer negativ än positiv 

när det gäller detaljregleringen i Koden. Denna uppfattning tror vi kan bero på att 

Koden kan innebära merarbete som styrelser möjligtvis inte ser någon nytta med. 

Styrelser kan möjligtvis uppleva att för mycket tid läggs ner på formaliafrågor i 

förhållande till bolagets affärsverksamhet. En sådan utveckling ser vi som olycklig. 

 

Bolagsledningens roll- och ansvarfördelning har inte påverkats av Koden i större 

bemärkelse. Kodens regler berör inte ledningar i någon större utsträckning och därför är 

det inte särskilt förvånande att deras roll inte har förändrats efter Kodens införande. De 

regler som berör ledningen är enbart förtydliganden av ABL:s regler och därför inget 

nytt som skulle påverka deras roll- och ansvarsfördelning. 

 

Även revisorns roll- och ansvarsfördelning har inte förändrats i större bemärkelse efter 

Kodens införande. Det är samma sak för revisorer som för ledningar att Kodens regler 

inte berör dem i någon större utsträckning. Revisors roll- och ansvarfördelning var 

redan hårt reglerad och därför tror vi inte behovet av en ytterligare reglering i Koden 
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ansågs nödvändigt. Det som har förändrats för revisorn efter Kodens införande är ett 

ökat fokus på revisionsfrågor i styrelsearbetet samt att revisorer har fått ökad kontakt 

med styrelser. En ökad transparens för revisorer ser vi som positivt då en ökad inblick i 

styrelsers arbete bidrar till att de kan göra ett bättre arbete. Samtidigt får inte en ökad 

kontakt med styrelser medföra att de får en allt för personlig relation med 

styrelseledamöter, som påverkar hans eller hennes oberoende granskning av bolag. 

Revisorer har varit positiva till Koden och det har vi förståelse för eftersom Koden 

bidrar till ökade intäkter för dem, främst genom konsultuppdrag. Koden har samtidigt 

inte varit särskilt svår för revisorer att hantera eftersom de är vana att arbeta efter olika 

regelverk. 

 

Vi tror däremot att bolagsorganens roll- och ansvarsfördelning hade förändrats mer om 

internkontrollregeln hade varit kvar i sin ursprungliga form. Då syftar vi främst på 

styrelser och revisorer eftersom regeln i första hand berörde dem. Styrelsers ansvar hade 

då utökats genom att de skulle utvärdera hur den interna kontrollen fungerade i bolag. 

Det skulle medfört ett utvidgat ansvar gentemot ägarna då intern kontroll är till för att 

skydda deras tillgångar. Styrelser hade även fått en mer kontrollerande roll till 

bolagsledningar eftersom intern kontroll även berör ledningar och deras organisation. 

Revisorers roll- och ansvarsfördelning tror vi hade utvidgas om granskning av 

internkontrollrapporten hade kvarstått. Detta hade lett till att revisorer fått ökad insyn i 

bolags interna kontroll och deras ansvarsuppgifter hade utökats. 

 

Kodens regel om intern kontroll har varit det mest problematiska med Koden. Från 

samtliga bolagsorgan verkar detta problem uppstått och de har haft svårt att veta hur de 

skulle tillämpa regeln. Problem uppstod på grund av att det inte fanns några utförliga 

regler hur bolag skulle tillämpa den. Från vår sida tycker vi det är underligt att Koden 

innehöll en regel utan tydliga riktlinjer. Kollegiet förstod visserligen att denna regel 

skulle medföra problem och de hade räknat med en övergångsperiod, men de trodde nog 

inte att reaktionerna skulle bli så starka som de blev. På grund av alla reaktioner gick 

Kollegiet ut med en kommentar den 15 december år 2005 att bolag enbart skall redovisa 

hur den interna kontrollen är organiserad. Regelförändringen har medfört att Koden och 
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ABL inte skiljer sig åt i någon större grad gällande intern kontroll. Mycket av kritiken 

har även handlat om att den skulle vara för influerad av amerikanska SOX. 

Överhuvudtaget verkar det finnas en rädsla för SOX, som är förknippad med starka 

regler och höga kostnader. Därför är det inte förvånande att reaktionerna blev så starka 

som de blev. 

 

Enligt vår slutsats har inte roll och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen 

förändrats i större bemärkelse, förutom för ägarna som berörts mest av Koden. 

Anledningen till att Sverige ändå tillämpar Koden kan ses utifrån ett internationellt 

perspektiv. Det internationella trycket på Sverige blev för stort och för att säkerställa 

förtroendet på den internationella kapitalmarknaden infördes Koden. Det skulle se 

underligt ut om enbart Sverige inte tillämpade en bolagsstyrningskod och utländska 

investerare skulle troligtvis undra varför svenska bolag inte följde internationell 

standard som många andra länder gör. I slutändan tror vi att Sverige skulle förlora på att 

stå utanför den internationella gemenskapen genom att förlora utländska investerare. 

Den internationella aspekten medför ändå att det finns ett behov av en kod även i 

Sverige. Vi ser däremot inte samma behov av en bolagsstyrningskod utifrån svenska 

förhållanden. Sverige hade redan en väl fungerande ABL som bolag tillämpade med 

tydlig fördelning. Av denna anledning har inte roll- och ansvarsfördelning förändrats 

och behovet av en större förändring har därför inte funnits. Svenska bolag har därför ett 

bra fungerande system och det tror vi kan vara en anledning till att Sverige drabbats av 

få bolagsskandaler i internationell jämförelse. De länder som har drabbats av skandaler 

har säkerligen ett större behov av en bolagsstyrningskod som reglerar roll- och 

ansvarsfördelning än vad Sverige har. I exempelvis USA är behovet av en reglering 

inom bolagsstyrning större då de drabbats av flera omtalade bolagsskandaler som 

Enron-skandalen och Worldcom-skandalen. Skandalerna har väckt stora reaktioner både 

i USA och resten av världen och för att vinna förtroendet på kapitalmarknaden och 

skapa bra fungerande bolag var det möjligtvis nödvändigt att införa SOX. 

 

Enligt oss är det inte svensk bolagsstyrning som förändrats, utan det är snarare 

utländska länder som närmar sig svenska bolagsstyrningsförhållanden. 
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Förslag till framtida forskning 
Under arbetets gång har det uppkommit andra intressanta problemområden som kan 

vara av intresse att utforska i framtiden. I dag tillämpas Koden på alla bolag på A-listan 

samt större bolag på O-lista och det har diskuterats om den skall tillämpas på samtliga 

bolag i framtiden. Det vore därför intressant att se vad en implementering av Koden 

skulle innebära för dessa bolag. Kommer nya bolag tillämpa Koden lika seriöst som 

bolag gör idag? Om Koden kommer tillämpas av alla bolag i framtiden har det 

diskuterats om det skall införas två regelverk, ett för mindre och ett för större bolag. Det 

vore intressant att göra en jämförelse av regelverken och dess påverkan i bolag. Det 

skulle även vara intressant att göra en jämförelse mellan stora och små aktieägare hur de 

förhåller sig till Koden och studera hur Koden har påverkat dem.  
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Bilaga 1 
Presentation av intervjuade bolag och respondenter 

 
 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades år 1966 och är en 

oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i 

marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Förbundets 

uppgift är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för aktiesparande. 

För att uppnå detta mål bedriver Aktiespararna verksamhet inom flera områden. Bland 

annat bevakar förbundet bolagsstämmor, bedriver lobbyverksamhet, är drivande i 

självreglerings- och corporate governance frågor på börs- och värdepappersmarknaden, 

medverkar i statliga utredningar och referensgrupper samt ingår i olika internationella 

nätverk och organisationer (Aktiespararnas hemsida). 

 

Gunnar Ek är chef för intressebevakningen på Aktiespararna i Stockholm. Han har 

arbetet med corporate governance och ägarstyrningsfrågor sedan år 1993 inom 

Aktiespararna. I 12 år har Gunnar Ek suttit i förbundsstyrelsen där han även varit 

förbundsordförande. Han representerar Aktiespararna i ett flertal bolags valberedningar.  

 

 

 
 

Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandelsledet i Sverige. 

Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp och antalet 

butiker uppgår till 224 stycken. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal 

handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan 

och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar 

Axfood med över 500 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och 
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http://www.aktiespararna.se/�


 

Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Stockholmsbörsen, Nordiska Listan, Large Cap 

(Axfoods hemsida). 

 

Anders Lexmon är koncernekonomichef på Axfood i Solna sedan första maj år 2007. 

Han arbetar med externa finansiella rapporteringar och redovisningsfrågor och tidigare 

var han koncernredovisningschef. 

 

 

  

Ernst and Young är ett globalt revisionsföretag som erbjuder tjänster inom revision, 

redovisning, affärsrådgivning samt skatte- och transaktionsrådgivning. Företaget består 

av 1 750 medarbetare fördelat på 72 kontor över hela Sverige. Ernst and Young finns i 

140 länder med 114 000 medarbetare (Ernst and Youngs hemsida). 

Björn Grundvall är auktoriserad revisor på Ernst and Young AB Stockholm sedan 25 år 

tillbaka. Han arbetar mest med publika bolag och är revisor i 5-6 noterade bolag. I 

många år har Björn Grundvall granskat företag som söker om notering på 

Stockholmsbörsen och i samband med det kommer han i kontakt med frågor som berör 

Koden. Björn har även arbetat med bolagsstyrningsfrågor inom Ernst and Young AB.  

 

 

 
 
Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning har till uppdrag att främja en god utveckling av 

bolagsstyrning i börsnoterade bolag i Sverige. Kollegiet har det övergripande ansvaret 

för att förvalta Svensk kod för bolagsstyrning. I det arbetet följer och analyserar 

Kollegiet Kodens praktiska tillämpning och utvecklingen inom bolagsstyrning i Sverige 

och internationellt. Kollegiet kan även göra ändringar i Koden när de anser detta 

motiverat. Kollegiet skall även kunna representera det svenska näringslivet i 

internationellt utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde (Kollegiets hemsida). 
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Per Lekvall är sekreterare i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning och har i flera år 

arbetat med corporate governance. Per Lekvall var med och utformade Koden och var 

även huvudsekreterare i Förtroendekommissionen. Tidigare har han arbetet som 

företagskonsult och varit verkställande direktör i Styrelseakademin i tio år.  

 

 

 
 
KPMG är ett revisionsföretag som erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt 

och rådgivning, financial advisory services och risk advisory services. I Sverige har 

KPMG 1 500 medarbetare på 60 orter runtom i Sverige och finns i 148 länder med totalt 

113 000 medarbetare (KPMGs hemsida).  

 

Helene Strid arbetar som konsult på KPMG AB i Stockholm och har sedan fem år 

tillbaka arbetat med bolagsstyrningsfrågor. Tidigare har hon bland annat arbetat som 

utbildningsansvarig och suttit i KPMG:s bolagsledning där hon arbetat mycket med 

intern styrning. 

 

 

 

 
 

Lindebergs Grant Thornton är ett revisions- och konsultföretag med fokus på ägarledda 

bolag. De erbjuder tjänster inom revision och rådgivning, redovisning, skatterådgivning 

samt corporate finance. I Sverige har Lindebergs Grant Thornton 700 medarbetare på 33 

kontor och finns i 110 länder med totalt 22 700 medarbetare (Lindebergs hemsida). 

 

Roland Dansell är kontorschef på Lindebergs Grant Thornton AB i Stockholm sedan ett 

och ett halvt år tillbaka. Innan arbetade han på konsultbolag och med styrelseuppdrag, 

bland annat med noterade bolag Han har varit revisor i 20 år och har följt utvecklingen 
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av Koden. 

 

 

          
OMX äger sju börser i Norden och Baltikum vilket innefattar alla börser förutom Oslo 

börsen. De levererar teknologiska lösningar till finansiella företag över hela världen. 

OMX har fler än 60 kunder i mer än 50 länder i världen, vilket gör dem till världens 

största leverantör av marknadsplatslösningar till börser, clearingorganisationer och 

värdepapperscentraler (OMXs hemsida). 

 

Magnus Billing är chefsjurist på OMX AB i Stockholm. Där ansvar han för de legala 

frågorna och har arbetat mycket med svensk kod för bolagsstyrning inom OMX AB. 

 

 

 
 
Partner Tech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av andra företag, främst 

inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och 

medicinsk teknik. Bolaget består av 1 500 medarbetare och har verksamhet i Europa, 

USA och Kina (Partner Techs hemsida).  

 
Jonas Arkestad är ekonomidirektör på Partner Tech i Malmö där han sitter i 

bolagsledningen. Han har arbetat på Partner Tech sedan år 1999. 
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Swedbank har 8,9 miljoner privatkunder och 459 000 företagskunder i Sverige, Estland, 

Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige och ytterligare drygt 

290 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, 

Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, Sankt 

Petersburg och Tokyo (Swedbanks hemsida). 

 

Cecilia Hernqvist arbetar som chefsjurist på Swedbank i Stockholm sedan år 2003. 

Sedan 2003 har hon varit sekreterare i styrelsen och administrerar deras arbete. Cecilia 

Hernqvist har högsta ansvaret för det juridiska inom koncernen och har arbetat som 

jurist i Swedbank sedan år 1990. 

 

 

 
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett revisionsföretag som erbjuder tjänster inom 

revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan 

revisionsnära rådgivning. Företaget består av 3000 medarbetare på 125 kontor runt om i 

landet och finns i 149 länder med totalt 140 000 medarbetare (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers hemsida).  

 

Ylva Edmundsson Nordin är jurist och ekonom på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 

Stockholm sedan ett år tillbaka där hon jobbar med intern kontroll och 

bolagsstyrningsfrågor. Ylva Edmundsson Nordin var med och tog fram vinnaren av 

bästa bolagsstyrningsrapporten år 2006. Tidigare har Ylva Edmundsson Nordin arbetat 

med finansiell rapportering i noterade koncerner. 
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Bilaga 2 
 

Frågeformulär till intervjuer 

Grundformulär till samtliga respondenter 

1. Varför behövs en kod för svensk bolagsstyrning och för vem är Koden bra? 

2. Vad är de första erfarenheterna av Koden? 

3. Vad anser Ni om att Sverige använder sig av en bolagsstyrningskod?  

4. Är Ni nöjd med Kodens utformning? Finns det någon/några regler som Ni skulle 

vilja ändra på eller lägga till? 

5. Skulle Ni föredra lagstiftning framför självreglering? 

6. Passar verkligen Koden under svenska förhållanden med tanken på att Koden 

har sin förebild i utländska koder?  

7. Följ eller förklara, kan det medföra att bolag väljer att förklara mer istället för att 

följa Koden? Fyller Koden då sin funktion? 

8. Anser Ni att Koden är för otydligt utformad och att bolag därför riskerar notera 

avvikelser i onödan? 

9. På vilket sätt har roll- och ansvarsfördelningen förändrats för bolagsorganen: 

a. Ägare (genom bolagsstämman) 

b. Styrelse 

c. Bolagsledning 

d. Revisor 

10. Vilka för- och nackdelar har Koden inneburit för: 

a. Ägare (genom bolagsstämman) 

b. Styrelse 

c. Bolagsledning 

d. Revisor 

11. Vilka reaktioner på Koden har uppstått bland: 

a. Ägare (genom bolagsstämman) 
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b. Styrelse  

c. Bolagsledning  

d. Revisor 

12. Bolagsstyrning handlar om att bolag skall drivas i ägarnas intresse. Har Koden 

bidragit till att ägarinflytandet har stärkts? 

13. Har det uppstått några problem med implementering av Koden?   

14. Hur förhåller Ni er till intern kontroll? 

15. Kan man redan idag se några förbättringar inom bolag som Koden bidragit till, 

och i sådana fall vilka förbättringar?  

16. Vem/vilka har vunnit mest på införandet av Koden?  

17. Vad tror Ni om Kodens framtid? 

 

 

Specifika frågor till ägares respondent 

1. Hur har Koden mottagits bland ägare? 

2. Hur har ägarnas roll- och ansvarsfördelning förändrats efter införandet av 

Koden? 

3. Vilka reaktioner på Koden har Ni fått från Aktiespararnas medlemmar? 

4. Vilka för- och nackdelar har Koden medfört ägare? 

5. På vilket sätt har roll- och ansvarsfördelningen förändrats för? 

a. Storägare 

b. Minoritetsägare 

6. Hur har införandet av Koden påverkat bolagsstämman? 

7. Har valberedningen medfört något nytt gällande ansvarsfördelningen? 

8. Kan ägare idag påverka styrelsens sammansättning mer än tidigare? 

9. Hur ser ni på Kodens regel om intern kontroll? Vad har intern kontroll tillfört 

ägarna? 
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Specifika frågor till styrelsens respondenter 

1. Hur har Koden mottagits av styrelser? 

2. Vilka reaktioner på Koden har uppstått i styrelser? 

3. Är styrelsen nöjd med Kodens utformning? Finns det någon/några regler som Ni 

skulle vilja ändra på eller lägga till? 

4. Har styrelsen lagt ner mycket tid och resurser på att sätta sig in i Koden? 

5. På vilket sätt har Koden påverkats styrelsens arbete? 

6. Hur har styrelsens roll- och ansvarsfördelning förändrats efter införandet av 

Koden? 

7. Vilka regler i Koden har påverkat styrelser mest? Vilka regler har varit bättre 

och sämre?  

8. Vilka för- och nackdelar har Koden medfört för styrelsen? 

9. Har ägare fått mer inflytande i styrelser efter införandet av Koden? 

10. Hur förhåller Ni er till intern kontroll? Vad har intern kontroll tillfört styrelser? 

11. Kan man redan idag se några förbättringar inom styrelser och dess styrelsearbete 

som Koden bidragit till, och i sådana fall vilka förbättringar? 

 

 

Specifika frågor till bolagsledningens respondenter 

1. Hur har Koden mottagits av bolagsledningen? 

2. Vilka för- och nackdelar har Koden inneburit för bolagsledningen? 

3. Hur har bolagsledningens roll- och ansvarsfördelning förändrats efter införandet 

av Koden? 

4. Vilka reaktioner på Koden har uppstått i bolagsledningen? 

5. På vilket sätt har Koden påverkats bolagsledningars arbete?  

6. Hur förhåller Ni er till intern kontroll? Vad har intern kontroll tillfört 

bolagsledningen? 
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Specifika frågor till revisorns respondenter 

1. Hur har Koden mottagits bland revisorer? 

2. Vilka reaktioner på Koden har uppstått bland revisorer? 

3. Vilka för- och nackdelar har Koden inneburit för revisorer? 

4. Hur har revisorns roll- och ansvarsfördelning förändrats efter införandet av 

Koden? 

5. Revisionsutskott, har det påverkat revisorns roll och tyngd i bolagen? Har 

revisorns relation till styrelsen förändrats? Hur fungerar relationen mellan 

revisor och revisionsutskott? 

6. Koden föreskriver att styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott. Hur fungerar 

revisionsutskottet i praktiken och vilken påverkan har utskottet haft på revisorns 

arbete? 

7. Har kontakten mellan revisor och styrelse ökat efter införandet av Koden?  

8. Hur har Kodens regler om intern kontroll påverkat revisorn? 

 

 

Specifika frågor till OMX 

1. Varför valde Stockholmsbörsen att införa en bolagsstyrningskod?  

2. Vilka reaktioner har Ni fått från de noterade bolag som tillämpar Koden? 

3. Vilka regler i Koden har påverkat styrelsens arbete mest inom OMX? Vilka 

regler har varit bättre/sämre för OMX:s styrelse? 

4. Vilka regler i Koden har påverkat ledningens arbete mest inom OMX? Vilka 

regler har varit bättre/sämre för OMX:s ledning? 

 

 

Specifika frågor till Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

1. Hur gick arbetet till att utforma Koden? 

2. Har implementeringen av Koden gått som Ni förväntat Er? Har det uppstått 

problem som Ni från början inte förväntat Er?  
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3. Efter införandet av Koden den 1 juli år 2005, vilka ändringar har Ni gjort i 

Koden? 

4. På vilket sätt anser Ni att ägarna får ett bättre inflytande med hjälp av Koden? 

Har ägarinflytandet stärkts hittills?  

5. Varför införde Ni Koden samtidigt som införandet av IFRS och ny 

Aktiebolagslag? Skulle inte det medföra extra arbete för bolag och ge starka 

reaktioner? 

6. Vad är det som säger att bolag i framtiden inte kommer att hamna i nya 

bolagsskandaler? 
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 Bilaga 3 
 

Regler för bolagsstyrning 
 
För att läsaren skall få en överskådlig bild av regelverket har en sammanställning gjort 

av Koden. För att ta del av det fullständiga regelverket vill vi hänvisa till Kollegiet för 

svensk bolagsstyrnings hemsida.  

 

 

1. Bolagsstämman 
Bolagsstämman är det forum där aktieägarna kan utöva sin makt och det är därför 

viktigt att de får så bra förutsättningar som möjligt att delta. Bolagsstämman bör 

genomföras på ett sådan sätt att en så hög andel som möjligt av det totala antalet aktier 

kan vara representerade på bolagsstämman. 

 

1.1 Kallelse m.m  

Bolag skall i god tid skicka ut kallelser som skall innehålla när och på vilken ort 

stämman skall hållas. Bolaget skall på sin hemsida i god tid innan kallelser utfärdas till 

ordinarie bolagsstämman, informera om aktieägarnas rätt att få ett ärende behandlat 

på stämman. Aktieägarnas skall ges möjlighet att anmäla sig på bolagsstämman på 

flera sätt 

 

1.2 Deltagandet på distans 

Bolaget skall inför varje bolagsstämma, om så är motiverat, ge aktieägarna möjlighet 

att med hjälp av modern kommunikationsteknik delta i stämman på distans 

 

1.3 Styrelsens, ledningens och revisorns närvaro 

Vid bolagsstämman skall en beslutför styrelse vara närvarande. Vi ordinarie stämma 

skall hela styrelsen, verkställande direktör och styrelsens ordförande närvara. Minst en 
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revisor skall närvara vid ordinarie stämma. 

 

1.4 Genomförande 

Bolagets valberedning skall lämna förslag till ordförande vid ordinarie bolagsstämma 

som presenteras i kallelsen till stämman. Bolagsstämman skall hållas på svenska. 

Bolagsstämmans ordförande skall se till aktieägarna ges möjlighet att utöva sin 

lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman. Protokoll från bolagsstämman skall 

återfinnas på bolagets hemsida. 

 

 

2. Tillsättning av styrelse och revisor 
Vid tillsättning av styrelser och revisor bör bolagsstämmans beslut tas genom en 

ägarstyrd, strukturerad och transparentprocess.  

 

2.1 Valberedning 

Bolaget skall ha en valberedning som representerar aktieägarna. Bolagsstämman skall 

utse ledamöter eller ange hur ledamöter i valberedningen skall utses. Valberedningen 

skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara 

styrelseledamöter. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen skall 

inte vara ledamot. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara 

valberedningens ordförande. Senast sex månader före ordinarie bolagsstämman skall 

namnen på ledamöterna offentliggöras.  

 

2.2 Tillsättning av styrelse 

Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, 

samt styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete. Som underlag för sina 

förslag skall valberedningen bedöma den nuvarande styrelsen och genomföra en 

systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall fyllas. 

Valberedningen skall på sin bolagsstämma presentera och motivera sina förslag, samt 

redogöra för hur deras arbete har bedrivits. Bolagsstämman skall besluta om 

styrelsearvode och samtliga ersättningar för styrelsearbetet.  
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2.3 Tillsättning av revisor 

Förslag till tillsättning av revisor skall lämnas av valberedningen samt förslag till 

arvodering av revisor. Detta skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och 

bolagets hemsida. I kallelsen skall information om förhållanden som kan vara av 

betydelse för aktieägarna vid bedömning av den föreslagna revisorns kompetens och 

oberoende. Valberedningen skall på bolagsstämman presentera och motivera sina 

förslag 

 

 

3 Styrelsen  
3.1 Uppgifter 

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant 

sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning erhålls på bästa sätt. 

Detta sker genom att styrelsen ägnar särskild omsorg åt att; fastställa bolagets 

övergripande mål och strategi, utvärdera bolagets operativa ledning och att se till att 

det finns effektiva system för uppföljning, kontroll och ekonomisk ställning.  

 

3.2 Storlek och sammansättning  

Styrelsens storlek och sammansättning bör ge utrymme för olika kompetenser och 

erfarenheter som erfordras och bör uppfylla de krav på oberoende som ställs. Styrelsen 

skall även eftersträva jämn könsfördelning Styrelsen bör förnyas i takt med utvecklingen 

av bolagets verksamhet och styrelsen skall inte vara större än att enkla och effektiva 

arbetsformer kan tillämpas. Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av 

styrelsen och majoriteten av styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa styrelseledamöter skall även vara 

oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.  

 

3.3 Styrelseledamöter 

En ledamot skall ägna uppdraget den tid, omsorg och kunskap som erfordras för att på 

bästa sätt tillvarata bolagets och ägarnas intressen.  

 



 

  

  
 
 92 

  

3.4 Styrelseordförande 

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är välorganiserat, 

bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsens ordförande skall 

väljas av bolagsstämman. 

 

3.5 Arbetsformer 

Styrelsen kan inrätta utskott för att bereda ärenden inom mer avgränsade områden och 

delegera viss beslutanderätt till dessa utskott.  

 

3.6 Finansiell rapportering 

Styrelsen ansvarar för bolagets finansiella rapportering upprättas i överensstämmelse 

med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. 

 

3.7 Intern kontroll och internrevision 

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll för att skydda ägarnas investering och 

bolagets tillgångar.  Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll. 

 

3.8 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor 

Styrelsen ansvarar för att bolaget har ett formaliserat och transparent system som 

säkerställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och intern 

kontrollen efterlevs. Styrelsen ansvarar även för att relationer med bolagets revisorer 

upprätthålls. Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott bestående av minst tre 

styrelseledamöter och majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende till 

bolaget och bolagsledningen samt minst en ledamot skall vara oberoende till bolagets 

större aktieägare. I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra 

revisionsutskottets uppgifter. Ett revisionsutskott skall bland annat kvalitetssäkra 

bolagets finansiella rapportering och fortlöpande träffa bolagets revisor för att 

informera sig om revisionens inriktning och omfattning. Styrelsen skall minst en gång 

per år träffa bolagets revisor utan närvaro av bolagsledningen.  
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4 Bolagsledning 
4.1 Verkställande direktörens uppgifter 

Verkställande direktör har alltid en särskild roll i styrelsearbetet. Dennes uppgifter 

består bland annat av rapportering till styrelsen om bolagets utveckling, vara 

föredragande och förslagsställare för frågor från bolagsledningen samt förse styrelsen 

med information som underlag för dess arbete.  

 

4.2 Ersättning till bolagsledningen 

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en formaliserad process och ledamöterna för en 

transparent process för att fastställa principer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen skall även besluta om verkställande 

direktörens ersättning och övriga anställningsvillkor. Styrelse skall inrätta ett 

ersättningsutskott vars uppgift att bereda frågor om ersättning och andra 

anställningsvillkor för bolagsledningen. Där kan styrelsens ordförande vara ordförande 

i utskottet, men övriga ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolagets och 

bolagsledningen.  

 

 

5 Information om bolagsstyrning 
5.1 Bolagsstyrningsrapport 

Till bolagets årsredovisning skall det bifogas en särskild rapport om 

bolagsstyrningsfrågor. Där skall det framgå att bolaget tillämpar Koden, beskrivning 

hur bolaget tillämpat Koden under det senaste räkenskapsåret samt vilka regler i Koden 

bolaget avvikit ifrån och skälen till avvikelserna. 

 

5.2 Rapport om intern kontroll 

Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen 

samt revisorns granskningsberättelse över denna rapport.  
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5.3 Information på hemsidan 

På bolagets hemsida skall det finnas en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor 

där man kan finna bolagsstyrningsrapporten och annan övrig information som krävs 

enligt Koden.  

 

(Källa: SOU 2004:130) 

 


	I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till uppsatsens ämne. Detta görs för att ge en förståelse för problemområdet. Därefter förs en problemdiskussion som utmynnar i uppsatsens frågeställning och syfte.

