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Abstract 

Svensk titel: Svensk kod för bolagsstyrning – En futuristisk syn på ‖följ eller förklara‖-

principen 

Engelsk titel: Swedish Code of Corporate Governance – A futuristic view of the 

‖comply or explain‖-principle  

Utgivningsår: 2012 

Författare: Carolina Ilomäki och Evelina Parheden 

Handledare: Kjell Johansson 

The concept corporate governance has in recent years increased significantly. Corporate 

governance arose because of conflicts of interest and the purpose of the concept is to 

govern the companies in best way possible. The Swedish code of governance (The Code) 

was established in year of 2005 and affect companies listed on Nasdaq OMX Stockholm 

and NGM Equity. The Code is based on the self-regulation phenomenon, with the 

―comply or explain‖-principle as a main central area. The principle has however shown 

some shortcomings, and because of that the Green Paper ―The EU corporate governance‖ 

has incurred with the desire to legislate corporate governance. The Green Paper received 

409 responses, including 30 pieces from Sweden.   

This study aims to examine how the Codes ―comply or explain‖-principle has been 

applied from the beginning until the year of 2010. With the purpose to investigate how 

the future should appear to be, this study also aims to look into the possible developments 

in the area concerned. The study is a qualitative literature study, which has adopted an 

abductive research approach.  

 

To examine whether legislation is necessary, the annual reports have been studied which 

are published by the Swedish Corporate Governance Board. This study has focused on 

the issues in the Green Paper that concerns the ―comply or explain‖-principle, as well as 

the responses from Sweden. After examining the deviations, it is clear that the number of 

reported explanations like the information value has fallen since the implementation of 

the Code. On the proposal presented in the Green Paper the majority of the respondents‘ 

bias against the regulation noting out that it would lead to increased costs and a decrease 

when it comes to transparency and competitiveness.      

 

After finished up the study, we conclude that legislation is not essential. We however 

think that the ―comply or explain‖-principle requires further attention by the companies. 

It is vital that they understand the importance of reporting significant deviations and 

alternative solutions. (This essay is written in Swedish) 
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regulation, ―Comply or explain‖ 
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Sammanfattning 

Bolagsstyrning är ett begrepp som på senare år hamnat på var och varannan affärsmans 

och affärskvinnas läppar. Bolagsstyrning handlar i grunden om läran kring 

intressekonflikter och dess syfte är att styra bolag på bästa sätt. Svensk kod för 

bolagsstyrning (Koden) instiftades år 2005 och berör bolag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm samt NGM Equity. Koden grundas på självregleringsfenomenet, med ‖följ 

eller förklara‖-principen som centralt huvudområde. Principen har emellertid visat sig 

inneha brister, och till följd av det har grönboken ‖En EU-ram för bolagsstyrning‖ 

framtagits med syfte att lagstifta bolagsstyrningen. Till grönboken inkom 409 stycken 

remissvar, varav 30 stycken från Sverige.  

Syftet med studien är att granska hur Kodens ‖följ eller förklara‖-princip tillämpats från 

införandet fram till år 2010, vilket är det senast rapporterade året. Studien syftar även till 

att undersöka utvecklingstendenser inom berört område, för att således se hur framtiden 

kan komma att se ut. Studien utgör en kvalitativ litteraturstudie, vilken antagit en 

abduktiv forskningsansats.  

 

För att undersöka om en lagstiftning är av behov har utgångspunkt tagits i de årsrapporter 

som publicerats av Kollegiet, vilka ansvarar för Koden. De frågor i grönboken som berör 

‖följ eller förklara‖-principen, liksom de svar som representerar Sverige, har likväl de 

varit utgångspunkt för studien. Av avvikelserna att döma kan det konstateras att antal 

redovisade förklaringar, liksom dess informationsvärde sjunkit sedan införandet av 

Koden. Majoriteten av respondenterna till grönboken har en negativ inställning till 

förslaget, då de anser att en reglering kan leda till ökade kostnader samt minskad 

transparens och konkurrenskraft.  

 

Efter genomförd studie är den huvudsakliga slutsatsen att Koden inte bör lagstiftas 

eftersom självregleringsfenomenet erbjuder stor flexibilitet. Vi anser däremot att ‖följ 

eller förklara‖-principen behöver lyftas ytterligare, bland annat genom att principen 

förflyttas till Kodens inledande kapitel. Det grundar sig i att bolag måste förstå principens 

anpassningsbarheten, men även för att de skall bli införstådda i att redovisa tydliga 

avvikelser och alternativa lösningar.  
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1 Inledning 

1.1 Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning, eller ‖corporate governance‖ som det benämns på engelska, är ett 

begrepp som på senare år hamnat på var affärsmans och affärskvinnas läppar (Sevenius 

2007, s. 13). Uppkomsten till begreppet bolagsstyrning går att finna i de skandaler som 

under 2000-talets första decennium avlöst varandra. På internationell nivå utgör Enron 

och Worldcom några uppmärksammande exempel (Stephen, James, Xiuping & Clive 

2008, s. 17 ). Svenska motsvarigheter går att finna i HQ-bank och Göteborgs Stad. För att 

vidareutveckla ett välkänt fall, och därmed fördjupa förståelsen, kan det påvisas att HQ-

bank på flertalet sätt handlat mot ägarnas intressen. HQ-bank har enligt 

Finansinspektionen (FI) brutit mot redovisnings- och kapitaltäckningsregler, haft en 

bristfällig riskhantering samt åsidosatt information om sitt kapitalbehov. Detta betyder att 

asymmetrisk information har förekommit
1
. Asymmetrisk information innebär att agenten, 

som kan vara styrelse/ledning, besitter mer information än vad som delges principalen, 

aktieägarna/intressenterna (Greenlees 2006, s. 6). Den asymmetriska informationen kan 

följaktligen resultera i förtroendekriser för såväl nämnda bolag som för liknande fall 

(Sevenius 2010, s. 56). Förekomsten med asymmetrisk information kan benämnas en 

principal-agent problematik (Bergström & Samuelsson 2004, s. 3).  

 

Bolagsstyrning tillhör bolagsrätten (Kollegiet 2012, s. 1) och berör således läran om 

intressekonflikter (Sevenius 2010, s. 14). Bolagsstyrningens syfte är att styra bolaget så 

att det på bästa möjliga sätt främjar ägarnas krav på avkastning och styrning (Svernlöv 

2006, s. 21). Bolagsstyrning innefattas av intern kontroll, vilken syftar till att skydda 

ägarnas kapital och bolagets tillgångar. Inom ramen för intern kontroll går delmomentet 

kontrollmiljö att finna, det vill säga den kultur som styr och kommuniceras genom 

styrelse och ledning. Riskbedömning är en annan faktor som återfinns under intern 

kontroll, liksom kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning 

(Svernlöv 2006, ss. 132, 134). 

 

Frågor rörande bolagsstyrning har väckt uppmärksamhet nationellt såväl som 

internationellt.  Företag och statsmakter har tagit initiativ för att en god bolagsstyrning 

skall upprättas, vilket resulterat i att koder för bolagsstyrning etablerats (Svernlöv, s. 21). 

Det skall dock poängteras att begreppet bolagsstyrning inte är ett nytt modeord utan tog 

fart redan i början av 1990-talet, då Aktiebolagskommittén tillsattes med uppdrag att 

granska och förnya Aktiebolagslagen (ABL). Så tidigt som år 1993 presenterade ett annat 

ämbete, Aktiespararna, rekommendationer kring förhållandet mellan aktieägare och 

börsnoterade företag. Under hela 1990-talet tillskrevs flertalet regler, riktlinjer och 

rekommendationer av Aktiemarknadsnämnden (AMN), Stockholmsbörsen och 

Näringslivets Börskommitté.  

 

År 2003 gavs den första koden inom god styrelsesed ut och samma år tillsattes den så 

kallade Kodgruppen. Gruppen bestod av ledamöter från Förtroendekommissionen och ett 

antal näringslivsorganisationer, med uppdrag att utveckla en svensk kod för 

                                                 
1
 http://www.affarsvarlden.se/hem/bank_finans/article802851.ece (2012-01-23) 

http://www.affarsvarlden.se/hem/bank_finans/article802851.ece


 

- 2 - 

 

bolagsstyrning
2
. Cirka två år senare lämnade Kodgruppen ett utlåtande (SOU 2004:46) 

och i december år 2004 färdigställdes Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130), 

vilken synonymt kommer att benämnas Koden. Året därpå, år 2005, trädde Koden i kraft 

för större börsnoterade bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Sedan dess har 

Koden reviderats i två omgångar, den första i juli år 2008, då det även beslutades att 

Koden skall omfatta samtliga bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och NGM 

Equity. Kodens andra och senaste revidering skedde i februari år 2010 och det är den 

versionen som råder idag
3
. Koden är inte en lag, utan ett normgivande komplement till 

dagens lagstiftning i syfte att erhålla en så hög ambitionsnivå som möjligt för svensk 

bolagsstyrning (Kollegiet 2010a, s. 3).  

 

De regelverk som reglerar bolagsstyrningen i Sverige är Koden, ABL, 

Årsredovisningslagen (ÅRL) samt de regler och avtal som finns på den börs där bolaget 

är noterat. AMN:s uttalanden om god sed på aktiemarknaden ligger även de till grund för 

den svenska bolagsstyrningen (Kollegiet 2010a, s. 8). Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, vilket synonymt kommer att benämnas Kollegiet, är ett normgivande 

organ med uppgift att främja svensk bolagsstyrning. Kollegiets huvudsakliga uppgift är 

att ansvara för Koden och dess innehåll
4
. De svenska företag som berörs av Koden skall 

framställa en bolagsstyrningsrapport i enighet med de krav som finns framställda i 6 kap 

6§ ÅRL. Rapportens placering kan variera, den kan utgöra en del av årsredovisningen 

men även redovisas som en separat handling (Svernlöv 2006, s. 165). 

 

Den svenska bolagsstyrningskoden bygger på en så kallad ‖följ eller förklara‖-princip, på 

engelska benämnt ‖comply or explain‖, vilken tillämpas av flertalet länder. ‖Följ eller 

förklara‖-principen innebär att företag får lov att avvika från Koden, under förutsättning 

att en förklaring till avvikelsen anges. Principen härstammar ursprungligen från Cadbury-

kommittén och tillskrevs år 1992 i den så kallade Cadbury Code (Svernlöv 2006, ss. 30-

31). Cadbury, Greenbury och Hampel-kommitternas regleringar och koder utgör 

tillsammans den brittiska koden för bolagsstyrning, The UK Corporate Governance Code 

(Combined Code) (Parkinson & Kelly 1999, s. 101). Financial Reporting Council (FRC) 

är det standardsättandet organet, vilket ansvarar för brittisk bolagsstyrning och Combined 

Code
5
. Den brittiska koden berör frågor rörande bolagsstämma, styrelse och revisorer i 

börsnoterade bolag (Skog & Kristiansson 2004, s. 11).  

 

Det finns, förutom Combined Code, även andra internationella perspektiv som är 

relevanta inom bolagsstyrningsområdet. I USA finns ett organ vid namn Security and 

Exchange Commission (SEC) 
6
, vilket kan ses som den amerikanska motsvarigheten till 

svenska FI. SEC och FI är båda organ med uppgift att övervaka företag på 

värdepappersmarknaden
7
. SEC arbetar även med bolagsstyrningsfrågor som kan liknas 

                                                 
2
 http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling (2012-01-23) 

3
 http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling (2012-01-23) 

4
 http://www.bolagsstyrning.se/om-kollegiet/vart-uppdrag (2012-01-23) 

5
 http://www.frc.org.uk/corporate/ (2012-02-25) 

6
 http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml (2012-01-24) 

7
 http://www.fi.se/Om-FI/ (2012-01-24) 

http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling
http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling
http://www.bolagsstyrning.se/om-kollegiet/vart-uppdrag
http://www.frc.org.uk/corporate/
http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml
http://www.fi.se/Om-FI/
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vid de som Kollegiet behandlar
8
. Precis som Kollegiet arbetar med Koden, arbetar SEC 

med den amerikanska motsvarigheten Sarbanes-Oxley Act (SOX)
9
.   

1.2 Fördjupad problemdiskussion 

Förtroendekrisen som drabbat världen under 2000-talet kan som ovan nämnt kopplas till 

skandalerna som beskrivits under avsnitt ‖1.1 Bolagsstyrning‖. Skandalerna kan i sin tur 

härledas till börskraschen år 1929, internetbubblan, chefers girighet och strategier med 

alldeles för hög risk (Taylor 2003, s. 155). Det är inte enbart skandalerna som föranlett 

dagens bolagsstyrning, även en växande frustration hos aktieägarna till följd av långsam 

tillväxt och brist på vinster ligger till grund för uppkomsten (Andros 2006, s. 69). För att 

lösa problematiken har länder världen över instiftat regleringar i form av koder och 

regelverk. I Sverige infördes Koden år 2005 med förhoppning att återfå det förtroende för 

bolagens styrelse- och ledningsgrupper som en gång gick förlorat. Koden syftar således 

till att säkerställa att bolagens ägare tillfredsställs genom att en god bolagsstyrning 

upprätthålls
10

.   

 

Koden bygger som tidigare nämnts på en ‖följ eller förklara‖-princip. Det innebär att det 

är tillåtet för bolagen att avvika från bestämmelserna i Koden under förutsättning att de 

förklarar varför en avvikelse skett, samt redogör för den alternativa lösningen. Nyss 

nämnda företeelse benämns självreglering (Bergström & Samuelsson 2004, ss. 3-4).  

Självreglering är något som bör ses som naturligt, och en avvikelse skall sålunda inte ses 

som en felaktighet utan som en möjlighet. Självregleringen har dock blivit negativt 

framställd i media, vilket föranlett en rädsla hos företag att avvika från Koden. Den 

rädslan har därmed hämmat företag att implementera Koden så som det var tänkt från 

början (Svernlöv 2005-2006, s. 739). ‖Följ eller förklara‖-principen kan hänföras till 

USA:s och Englands anglo-amerikanska synsätt (Radebaugh & Gray 2002, ss. 52, 56), 

vilket föranleder att principen inte är typisk för svensk tradition. Grunden till 

ståndpunkten framgår av att Nobes (2008, s. 193) uttrycker att Sveriges regelverk främst 

styrs av en kontinental tradition.  

 

För att utveckla den internationella aspekten ytterligare, bör även den strävan efter 

harmonisering som råder idag tas i beaktning. Sedan år 1978 och år 1983, då fjärde 

respektive sjunde bolagsrättsliga direktivet antogs, har ett arbete för ökad harmonisering 

pågått. Målet med den ökande harmoniseringen är att öka jämförbarheten EU-länderna 

emellan (Justitiedepartementet 2011, s. 1). Harmoniseringsarbetet är även en 

internationellt världsomfattande fråga, då det finns en önskan att implementera en global 

allmängiltig kod inom bolagsstyrning (Abbass 2007, s. 199).  

 

Under cirka 40 års tid har Europeiska Unionen (EU) arbetat med att försöka harmonisera 

bolagsrätten, dock utan större framgång (Kollegiet 2012, s. 1). Senaste försöket till att 

harmonisera bolagsrätten togs i april år 2011 av EU-kommissionen (Kommissionen). De 

upprättande då grönboken ‖En EU-ram för bolagsstyrning‖, vilken synonymt i uppsatsen 

                                                 
8
 http://www.bolagsstyrning.se/om-kollegiet/vart-uppdrag (2012-01-24) 

9
http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/riskhantering/bolagsstyrning/sarbanes-oxley/index.htm 

(2012-01-25)  
10

 http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning (2012-01-24) 

http://www.bolagsstyrning.se/om-kollegiet/vart-uppdrag
http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/riskhantering/bolagsstyrning/sarbanes-oxley/index.htm
http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning
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kommer att benämnas grönboken. Grunden till upprättandet går att finna i de brister som 

funnits rörande ‖följ eller förklara‖-principen och dess avvikelserapportering. Grönboken 

anses utgöra ett viktigt underlag för bolagsstyrningens framtid (Kommissionen 2011, ss. 

2-3). Som ett resultat av att det nyligen framkommit att Sverige är bäst i världen inom 

bolagsstyrning (Schwab 2011-2012, s. 408), uppkommer frågan om en harmonisering 

verkligen är att föredra? Borde ett gemensamt koncept för bolagsstyrning utformas? 

SEC:s ordförande har nämligen uttryckt att det inte finns ett recept för god bolagsstyrning 

(Donaldson, W. H.  2003, s. 19). 

 

Combined Code och SOX var de första att behandla bolagsstyrningsfrågor, vilket 

föranlett att dessa regelverk även hjälpt andra länder att skapa och upprätthålla 

välbehövliga reformer (Charles 2006, s. 271). Combined Code och SOX är emellertid 

inte fulländade utan har mött kritik. SOX har exempelvis stött på motstånd rörande de 

höga kostnader som implementeringen medfört (Parles, O‘Sullivan & Shannon 2007, s. 

41). Dessutom kräver effektiv bolagsstyrning övervakning, vilket likaledes är hänförligt 

till kostnadskritiken (Livia & Sardar 2007, ss. 7-8).  

 

Ytterligare en dimension på bolagsstyrningsfenomenet går att finna i agentproblematiken. 

Problematiken grundar sig i att agenten, styrelse/ledning, handlar i eget intresse istället 

för att främja principalen, aktieägarna/intressenterna (Lubatkin, Lane, Very & Collin 

2005, s. 867). Det bör följaktligen undersökas vem det egentligen är som bör främjas ur 

ett bolagsstyrningsperspektiv. Är det aktieägarna eller är det samtliga intressenter? I 

denna problematik råder det skilda meningar och för att kunna åstadkomma god 

bolagsstyrning är det viktigt att vara på det klara med denna aspekt (Stephen et al. 2008, 

s. 18). I en nyutgiven rapport från FRC diskuteras kring ‖följ eller förklara‖-principen 

och sålunda vilken/vilka intressenter som bör godta den angivna förklaringen till 

avvikelsen. Kommissionen anser att det är regelmakarna och inte aktieägarna som avgör 

om en förklaring kan anses vara tillräckligt omfattande. FRC menar att det är fel att inte 

låta aktieägarna bestämma om förklaringen skall godtas, eftersom förklaringarna är 

riktade till dem. De anser vidare att regelmakarna enbart skall inneha en supportande roll. 

FRC framhåller även att det inte finns någon praxis kring godtagbara förklaringar, men 

uttrycker att sammanhängande förklaringar oftast är mer acceptabla. Det föranleder att 

varje förklaring måste granskas individuellt utifrån företagets position (Financial 

Reporting Council (FRC) 2012, ss. 3, 5).  

 

Till följd av ovan förda diskussion väcks funderingen kring om ‖följ eller förklara‖-

principen som råder idag kommer lyckas axla det förtroende som marknaden kräver? 

Eller krävs det helt sonika en principfast lagstiftning i enighet med Kommissionens 

förslag?  

 

Uppsatsens val av ämne grundar sig i att bolagsstyrning är ett aktuellt fenomen, vars 

betydelse ständigt ökar. Det innebär att ämnet inte enbart är av intresse för oss utan även 

för andra, eftersom det i allra högsta grad kommer att vara angeläget i framtiden. I 

dagsläget föreligger inte särskilt mycket forskning kring ämnet på nationell nivå och det 

är därför svårt att finna vetenskapliga artiklar. Det kan dock ses som en fördel, då ny 

outforskad mark finns att undersöka.   
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1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion har följande forskningsfråga 

formulerats:  

 Vilka utvecklingstendenser kan skönjas beträffande ‖följ eller förklara‖-

principen? 

För att kunna besvara ovanstående fråga behöver hänsyn även tas till nedanstående 

frågor:  

 Vad finns det för styrkor/svagheter med ‖följ eller förklara‖-principen? 

 Vilken/vilka intressenter bör främjas ur ett bolagsstyrningsperspektiv?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur Kodens ‖följ eller förklara‖-princip följts ifrån 

införandet fram till år 2010, vilket är det senast redovisade året. Studien syftar vidare till 

att undersöka grönbokens utvecklingstendenser avseende principen.  

1.5 Avgränsning  

Rörande avvikelserapporteringen behandlas hur många avvikelser bolagen redovisat samt 

förklaringarnas informationsvärde. I grönboken riktas fokus mot de två frågor som berör 

‖följ eller förklara‖-principen.  

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis att disponeras på följande sätt. I kapitel 2 redogörs 

för den valda metoden samt tillvägagångssättet för studiens genomförande. I kapitel 3 

framställs den teoretiska referensramen, vilken uppsatsen utgår från. Vidare återges i 

kapitel 4 avvikelserapporteringens historia såväl som grönbokens framlagda förslag och 

respondenternas remissvar. Utfallet från empirin analyseras senare i kapitel 5, med 

anknytning till teoretisk referensram. Kapitel 6 innehåller de slutsatser som uppkommit 

under studiens gång. I kapitel 7 sker en avslutande diskussion och förslag till vidare 

forskning lämnas.  



 

- 6 - 

 

2 Metod 

2.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för använd forskningsansats, undersökningsansats och de kriterier 

som finns för samhällsvetenskaplig forskning. Kapitlet beskriver även vald 

datainsamlings- och urvalsmetod liksom hur studien genomförts. Slutligen förs en 

diskussion avseende källkritik kring använt material. 

2.2 Forskningsansats 

Studien kan huvudsakligen klassificeras som induktiv. Det kommer dock att förekomma 

deduktiva inslag, då uppsatsen utgått från en principal-agent teori i syfte att säkerställa 

vilken eller vilka intressenter som bör främjas. Till följd av teoriaspekten har en abduktiv 

forskningsansats antagits. Abduktion kan beskrivas som att induktion och deduktion 

används parallellt (Fejes & Thornberg 2009, s. 24).  

2.3 Undersökningsansats 

Uppsatsen är att betrakta som en kvalitativ litteraturstudie. Det grundar sig i att studien 

bygger på en granskning av rapporterade avvikelser från Kollegiets årsrapporter, såväl 

som grönbokens innehåll, i förhoppning att finna eventuella utvecklingstendenser. 

Anledningen till att vi valt att göra en kvalitativ litteraturstudie beror på att allt material 

som krävs för att genomföra studien redan finns dokumenterat och tillgängligt. Fördelen 

med att göra en kvalitativ studie är att det är flexibelt och eftersom access finns till allt 

behövligt material, kan tiden disponeras så att det främjar studien på bästa sätt. Eftersom 

studien främst handlar om att studera innehåll och finna mönster är det en fördel att göra 

en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Roth (2005, ss. 195-196) kan det emellertid vara 

svårt att hitta mönster i behandlat material. Han uttrycker dock att mönstret alltid är 

självklart när det väl är funnet. 

 

Kvalitativ forskning kan bli kritiserad för att anta ett för subjektivt synsätt. Det går inte 

att förhindra att denna uppsats färgas av personliga värderingar. Det uttrycks ofta kritik 

mot att forskare för en kvalitativ studie kan ha en nära relation med forskningsobjekten. 

Kritiken kan avfärdas i denna studie, då ingen personlig kontakt med respondenter av 

något slag förekommit.  

 

Det föreligger givetvis även nackdelar med vald undersökningsansats. Om en specifik 

fråga önskats få svar på, finns risken att frågan ej är besvarad i det material som erhållits. 

Enligt Kidder & Judd (1986, s. 26) kan det vara svårt att replikera en kvalitativ studie på 

grund av att forskares prestation och tolkning kan variera individer emellan. För att 

motverka nyss nämnda problematik, finns en tydlig beskrivning av studiens 

genomförande under avsnitt ‖2.6 Genomförande av studien‖.  

 

Andra problematiska fallgropar med att göra en kvalitativ studie är bland annat att det 

kan förekomma dataöverbelastning, vilket innebär att den insamlade datamängden är 

större än vad som kan hanteras. Problematiken kan även vara omvänd, det vill säga att 
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data saknas. Att fastna i det så kallade första intrycket kan också det vara en fara, såväl 

som att dra förhastade slutsatser och därmed tro att det föreligger ett samband för att 

saker och ting hänt vid samma tidpunkt (Fejes & Thornberg 2009, ss. 221-222). Genom 

att medvetenhet tagits kring fallgroparna som kan uppstå, har ett försiktigt 

förhållningssätt tillämpats och därmed fällor undvikits.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

I studien har enbart primära källor använts. De främsta källorna som nyttjats är 

avvikelserapporterna och grönboken. Avvikelserapporteringen, som redovisats i 

Kollegiets årsrapporter, utgör ett så kallat otolkat råmaterial. Kollegiet har sålunda 

sammanställt avvikelseutfallet för respektive år utan vidare tolkning rörande utkomsten. 

Grönboken ‖En EU-ram för bolagsstyrning‖ och dess inkomna remissvar utgör även ett 

vitalt och otolkat underlag i studien. Det är en fördel att använda otolkat material 

eftersom möjligheten ges till att utföra en studie i, vad som enligt oss, är outforskad mark. 

Att materialet är otolkat grundas i den förstudie som gjordes i syfte att undersöka att 

studien inte redan blivit utförd.   

 

Datan i uppsatsen är av sekundär karaktär, något som är utmärkande för kvalitativ 

forskning. Att använda sekundär data är fördelaktigt eftersom tillgängligheten kan ge en 

snabb start på arbetet. Vidare ses offentlighet som en fördel såväl som högkvalitativ data. 

Medvetenhet finns rörande de nackdelar som kan föreligga, exempelvis att sekundär data 

kan ge bristfällig information rörande den egna forskningsfrågan (Blumberg, Cooper & 

Schindler 2008, ss. 316-318, 328).  

 

Datainsamling har skett genom en systematisk sökning. En systematisk sökning innebär 

att en omfattande sökning gjorts för att därefter sortera ut vad som är av intresse 

(Tranfield, Denyer & Smart 2003, s. 209). Vid insamlandet av källor har noggrannhet 

lagts vid att datainsamlingen skall besvara frågorna: vad, när, hur och varför? Det vill 

säga vad som samlats in, aktualitet vid tidpunkten, hur materialet granskats samt varför 

studien är viktig (Blumberg, Cooper & Schindler 2008, ss. 355-357). Dessa frågor har 

varit av vital vikt då ett trovärdigt och tillförlitligt spann av material varit önskvärt.  

 

Avvikelserapporterna som granskas är hämtade från Kollegiet för svensk bolagsstyrnings 

årsrapporter. Dessa finns tillgängliga på hemsidan
11

, men går även att beställa i tryckt 

format. Grönboken finns även den tillgänglig på Kommissionens hemsida, där även 

granskade remissvar återfinns
12

. Grönboken är presenterad i ett PDF-format, vilket 

innebär att den enkelt kan skrivas ut för den som önskar ett pappersformat. Den teoretiska 

referensramen består av vetenskapliga artiklar från forskningsfronten och litteratur i form 

av böcker samt lagtext som berör ämnets karaktär. Sökningen av datamaterialet gjordes i 

Högskolan i Borås informationsresurs ‖Summon‖, där bland annat databasen Business 

Source Premier ingår tillsammans med cirka 70 andra databaser, e-tidsskrifts- och e-

boksamlingar. Samtliga källor som använts är lättåtkomliga och fullständig beteckning 

för källorna återfinns i litteraturlistan. Vid fall där det inte har varit möjligt att få tag i 

                                                 
11

 http://www.bolagsstyrning.se  
12

 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework/index_en.htm  

http://www.bolagsstyrning.se/
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework/index_en.htm
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publicerat material har webbsidor använts. Samtliga använda källor är viktiga för att 

kunna besvara uppsatsens tre problemformuleringar.  

2.5 Urvalsmetod  

Koden implementerades år 2005, vilket innebär att den är ett relativt nytt fenomen. Sedan 

dess har Kollegiet varje år utfört en granskning gällande Kodens tillämpning och därefter 

sammanställt vilka avvikelser som förekommit respektive år. Eftersom tidsperioden från 

implementeringen inte är så lång, studerades samtliga år som i dagsläget finns 

tillgängliga, det vill säga avvikelserapporterna för år 2005-2010. Upplysningsvis skall det 

poängteras att exempelvis år 2010 års avvikelser återfinns i årsrapporten från år 2011 och 

att det därmed ännu inte finns en rapportering från tillämpningen år 2011. 

 

Årsrapporterna som framställs av Kollegiet är relativt omfattade och innehåller mycket 

information. I studien har fokus riktats mot följande: 

 

 Antal undersökta bolag 

 Antal bolag grupperade efter antal avvikelser 

 Förklaringarnas informationsvärde 

  

Studien fokuseras kring hur Koden följts från dess införande år 2005. Koden gäller för 

samtliga svenska bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. Det skall 

emellertid upplysas att det i avvikelserapporterna inte framgår vilket företag som gjort 

respektive avvikelse. Vi anser dock inte att den informationen är av intresse, eftersom 

syftet med studien inte är att exponera vad ett specifikt företag gjort under Kodens 

verksamma period. Vidare anses det inte heller vara av intresse att undersöka från vilka 

regler i Koden bolagen gjort avvikelser. Detta på grund av att studien syftar till att 

undersöka hur ‖följ eller förklara‖-principen tillämpats och hur den kan komma att te sig 

i framtiden.  

 

Grönboken ‖En EU-ram för bolagsstyrning‖ presenterades i april år 2011, därefter sändes 

förslaget ut på remiss. Det inkom sammanlagt 409 stycken remissvar, varav 30 stycken 

var från Sverige. Eftersom undersökningen är avgränsad till Sverige, valde vi att fokusera 

på de 30 stycken remissvar som representerades av berört område. Vidare berör studien 

‖följ eller förklara‖-fenomenet, vilket föranledde en fokusering kring de frågor i 

grönboken som berör denna princip. Frågorna var de två sista, det vill säga nummer 24 

och 25, och dessa lyder: 

 

‖Anser du att man bör kräva att företag som gör avsteg från rekommendationerna i 

bolagsstyrningskoder ingående redogör för varför man gjort avsteg och vilka alternativa 

lösningar man valt?‖ 

 

‖Anser du att tillsynsorganen bör ha rätt att kontrollera den informativa kvaliteten på 

förklaringar som ges i årsberättelser om bolagsstyrning och kräva att företagen vid behov 

kompletterar sina uppgifter? Vilken roll bör de i så fall ha?‖ (Europeiska Kommissionen 

(Kommissionen) 2011, s. 20) 
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2.6 Genomförande av studien  

Bolagsstyrning har intresserat oss uppsatsförfattare sedan länge och det stod tidigt klart 

att uppsatsen skulle beröra detta ämne. Vilken vinkling som skulle föreligga föll dock 

inte lika självklart, då vi ville erhålla möjligheten att ge ett bidrag. I förstudien har ingen 

indikation getts på att studien är genomförd tidigare och ämnet bedöms därför vara 

relevant och aktuellt. När vi fann information kring ‖följ eller förklara‖-principen kändes 

det givet att behandla den. Det stod snart klart att målet med studien skulle vara att söka 

svar på hur principen fungerar idag, var det föreligger avvikelser samt hur framtiden kan 

komma att te sig.  

 

Uppsatsarbetet startade i januari år 2012 med att samla in så mycket material som möjligt 

om bolagsstyrning, rådande regelverk och normgivande organ samt vetenskapliga artiklar 

med anknytning till ämnet. Ur detta material kom vi sedan att finna att det var ‖följ eller 

förklara‖-principen vi önskade studera mer ingående. När det stod klart vad vi ville 

behandla tog uppsatsskrivandet fart. Med hjälp av insamlad data, som beskrivits under 

avsnitt ‖2.4 Datainsamlingsmetod‖, framställdes problemdiskussion och 

forskningsfrågor. För att kunna besvara frågeställningarna har utgångspunkt tagits i 

Kollegiets årsrapporter och grönboken. Grönbokens remissvar används i avseende att 

behandla aktualitet och framtid för bolagsstyrningen. För att bredda aspekten ytterligare 

har insyn även tagits i aktuell forskningsfront, genom vetenskapliga artiklar.  

 

I den teoretiska referensramen ges en redogörelse för bland annat bolagsstyrning, 

intressentaspekten och harmoniseringsperspektivet. Syftet är att ge läsaren en så vid bild 

som möjligt, såväl som att öka relevansen. Efter att ha skapat förståelse för nyss nämnda 

begrepp, behandlas avvikelserapportering i empirin. Årsrapporterna från Kollegiet har 

grundligt gåtts igenom för att granska hur principen tillämpats av företagen. Antal 

undersökta bolag för respektive år samt antal bolag grupperade efter antal avvikelser 

ligger till grund för studien, liksom utvecklingen av förklaringarnas informationsvärde.  

 

I empirin redogörs även för grönbokens förslag och dess remissvar. Svaren finns 

presenterade i tre grupper: individuella svar, offentliga myndigheter och registrerade 

organisationer. Det är utifrån dessa tre grupper som urvalet gjorts. För att finna remissvar 

inkomna från Sverige skedde en genomgång av samtliga svar. Därefter undersöktes om 

valda enheter besvarat frågorna 24 och 25, vilka presenteras under rubrik ‖2.4 

Urvalsmetod‖. Efter genomgången säkerställdes att samtliga remissvar var av relevant 

karaktär och kunde användas i syfte att granska utvecklingstendenser. Poängteras skall 

emellertid att svarens utformning inte var identisk. De flesta remissvar var uppdelade 

fråga för fråga, men det förekom även fall då svar lämnats i löpande text. Utformningens 

karaktär kommer framgå för läsaren i empirikapitlet.   

 

De två delar som presenteras i empirin är sålunda hur det sett ut tidigare, det vill säga hur 

företag använt sig av ‖följ eller förklara‖-principen, men även vad som eventuellt komma 

skall inom området. Syftet med empirin är att ge en tidslinje där dåtid möter framtid. 

Resultatet av empirin kopplas sedan till den teoretiska referensramen för att analyseras i 

analysdelen. Avslutningsvis fastställs studiens slutsatser och en avslutande diskussion 

förs.    
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2.7 Kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 

2.7.1 Reliabilitet  

Reliabilitet kan synonymt beskrivas som grad av tillförlitlighet. Reliabilitet utgör 

vanligtvis ingen central del i en kvalitativ studie, men vi anser att det alltid är väsentligt 

med tillförlitlighet oavsett forskningsansats. Relaterat till denna studie tas begreppet i 

uttryck genom att enbart pålitliga källor används. Säkerställandet av källor görs genom en 

noggrann källgranskning.  

 

Rörande den externa reliabiliteten kan det påpekas att replikerbarheten är hög, trots att en 

kvalitativ studie utförs. Det beror på att allt material finns publicerat och tillgängligt, 

utifall att någon annan skulle vilja utföra studien på nytt. Replikerbarheten beskrivs 

vidare under rubrik ‖2.7.3 Replikerbarhet‖.  

2.7.2 Validitet 

De uppställda forskningsfrågorna berör ämnet väl och noggrannhet har riktats till att 

avgränsa ämnet för att behålla den röda tråden. Studiens syfte är att undersöka ‖följ eller 

förklara‖-principens användning såväl som grönbokens förslag och svar. Anledningen till 

att två huvudkällor nyttjats grundas i möjligheten att kunna återge en helhetsbild.  

 

Studien berör bland annat rapporterade avvikelser gjorda av samtliga svenska 

börsnoterade bolag. Det innebär att om ett företag avviker från Koden, registreras det 

som en avvikelse i Kollegiets årsrapport. Eftersom hela populationen berörs är ingen 

generalisering till annan social miljö aktuell, det finns helt sonika inga andra miljöer att 

studera. En generalisering kan dock göras till samtliga företag i populationen, det vill 

säga vid analys av avvikelserna tas samtliga företag i beaktande. Studiens andra del berör 

grönboken. Från grönboken har ett urval gjorts, vilket är avgränsat till de 30 stycken 

svenska respondenterna som svarat på det utgivna förslaget. De valda remissvarens 

åsikter kan inte generaliseras med övriga respondenters. Det grundar sig i valet av ett 

geografiskt område med samma kultur. Sammanfattningsvis kan svaren inte 

generaliseras, det vill säga de svenska respondenternas åsikter är inte nödvändigtvis 

representativa för resterande länder.  

2.7.3 Replikerbarhet 

Det kan i vanliga fall anses vara svårt att replikera en kvalitativ studie eftersom dessa 

kännetecknas av ett ostrukturerat arbete som påverkas av forskarens egen tolkning och 

presumtioner (Kidder & Judd 1986, s. 26). Det innebär att forskaren allt för ofta tar till 

sig information som är vital för fallet och därigenom reducerar annan användbar fakta. 

Det är dock inte karaktäristiskt för denna studie och därmed anses studiens replikerbarhet 

vara hög. Det beror på att allt använt material är offentliga handlingar och därmed 

tillgängligt för allmänheten. För att göra replikerbarheten så hög som möjligt ges en 

genomgående förklaring över tillvägagångssättet under rubrik ‖2.6 Genomförande av 

studien‖.  

 

Det bör inte vara en omöjlighet att replikera studien. En grundförutsättning är dock att 

samma år används, det vill säga år 2005-2010, samt att samma remissvar används. 
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Personliga influenser kan förekomma i uppsatsens avslutande kapitel, vilka kan skilja 

från andra uppsatsförfattare.  

2.8 Källkritik 

Det är viktigt att vara uppmärksam och kritisk till externa källor som används. Att 

använda förstahandskällor i den mån det är möjligt är ett sätt att säkerställa 

tillförlitligheten hos en källa. Det är sålunda viktigt att använda källor som är korrekta 

och därmed giltiga, äkta och tillförlitliga (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, ss. 82-83, 

86).  

2.8.1 Litterära verk 

Förutom Koden och grönboken ‖En EU-ram för bolagsstyrning‖ har relevant litteratur 

använts i syfte att skapa en teoretisk grund att stå på. Det finns ett flertal tryckta källor 

som behandlar Koden och bolagsstyrning, vilka utgör väsentlig och användbar 

information. En fördel med att använda tryckta publikationer är att dessa genomgår 

kvalitetskontroller innan de skickas iväg för tryck. För att vidare säkerställa en källa har 

författarens dignitet bedömts, det vill säga att en kontroll gjorts rörande om författaren är 

kunnig inom det område han/hon skriver om.  

2.8.2 Offentliga dokument 

Offentliga dokument kan förekomma i form av exempelvis propositioner och Statens 

Offentliga Utredningar (SOU). I denna uppsats behandlas emellertid enbart SOU för att 

beskriva framkomsten av Koden. Det finns inga propositioner att tillgå och det beror på 

att Koden inte är en lag. Istället råder självreglering, vilket innebär att marknaden får vara 

med att påverka. Trots att ingen lag stiftats av riksdagen, torde SOU få betydelse som 

rättskälla vid tolkning av Koden. Vad gäller offentliga dokument såsom SOU är 

tillförlitligheten hög, då dessa är noggrant kontrollerade av svenska myndigheter. 

2.8.3 Webbplatser 

Internet är en central samlingsplats för nyhets- och informationskällor. Det är en vital 

källa att bruka, inte minst då de senaste händelserna och samhällsförändringarna ofta 

offentliggörs på denna plats först. Internet kan stipulera exempel för den mest osäkra 

källan, då det kan förekomma okontrollerade sidor med felaktig information. Det kan 

även förkomma hemsidor och dokument utan publicerad författare, vilket resulterar i en 

osäker källa. Till följd av nyss nämnda har stor noggrannhet lagts vid val av 

Internetkällor. 

 

Internetkällor där normgivande organ eller företag står som författare till publikationen 

har använts, vilket resulterar i ökad trovärdighet. De flesta av dessa källor finns även i 

tryckt format. En fördel med att det finns en publicerad författare är att det är lätt att 

vända sig till personen vid frågor samt vidare kontakt. Poängteras skall att publicerat 

material tillämpats i den mån det varit möjligt. Uppmärksamhet bör även riktas till den 

information som står presenterad under avsnitt ‖4.5 Presentation av de svarande‖. 

Informationen kan vara av subjektiv karaktär eftersom den är skriven av 

företagen/organisationerna själva. Vi är väl medvetna om detta men anser att det inte 
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utgör något problem, eftersom informationen enbart är till för att läsaren skall få 

förståelse för respondenternas verksamheter.     

2.8.4 Artiklar 

För att bredda perspektivet ytterligare, är det lämpligt att använda sig av artiklar från 

forskningsfronten, så kallade vetenskapliga artiklar. Fördelen med att använda sig av 

vetenskapliga artiklar är att de är noggrant granskade av flera instanser innan de 

publiceras, så kallat peer review. Denna process ger artikeln hög tillförlitlighet. Peer 

review innebär per definition att en källa granskats anonymt av ett sakkunnigt kollegial. 

Vid val av artiklar har vi varit noggranna med att undersöka hur många gånger artiklarna 

blivit citerade av andra, då det säger en del om artikelns autenticitet och popularitet. 

Givetvis görs även en personlig bedömning, eftersom antalet citeringar inte per automatik 

innebär att artikeln är av hög kvalitet. Nackdelen med de vetenskapliga artiklarna är att 

endast ett fåtal behandlar svenska bolagsstyrningsfrågor.  

 

Med utgångspunkt i den nationella problematiken har artiklar vilka är publicerade i 

svenska tidskrifter såsom Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet (JT) och Balans 

använts. Dessa tidskrifter belyser samhällsproblematiken på en riksomfattande nivå och 

tillförlitligheten i dessa anses relativt hög. JT härstammar från Stockholms Universitet, 

vars forskning är ledande nationellt och innehar status i internationella sammanhang.  

 

JT erbjuder möjligheten till vetenskaplig granskning, så kallad peer review. Orsaken går 

att finna i att JT önskar upprätthålla en hög kvalitet på publicerad vetenskap. Eftersom 

det är en valmöjlighet står granskningen inte i vägen för annat material, såsom 

debattartiklar och recensioner. Granskningen utförs av kompetenta akademiker med 

kunskap inom berört ämne. Under processen föreligger dubbel anonymitet, vilket innebär 

att författaren inte vet vem som granskar och granskaren inte vet vem den granskar. 

Beslut angående publicering och säkerställande av vetenskaplighet tas av redaktionen 

(Juridisk Tidskrift 2011-12, s. 273). Med det i beaktning har denna källa använts då den, 

enligt oss, ses som tillförlitlig. Balans tillämpar inte per automatik peer review och 

tidskriften innehåller artiklar som inte kan betecknas vetenskapliga. För att säkerställa 

tillförlitligheten i materialet hämtat från Balans, har vi fokuserat på de fördjupande 

reportagen i tidningen, samt kontrollerat författarens bakgrund i förhållande till ämnet.  
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas den teoretiska referensramen, vilken innehåller information som 

är central för studien. Kapitlet berör således rådande regelverk för Sverige, Storbritannien 

och USA. Normbildande organ som styr, aktuellt harmoniseringsarbete, agentteorin och 

intressentmodellen är ytterligare delar som behandlas i detta kapitel.  

3.2 Bolagsorgan 

Ett företag har oftast fyra bolagsorgan; bolagsstämma, verkställande direktör (VD), 

styrelse samt revisor. De tre förstnämnda är delaktiga i beslut som rör bolaget, medan 

revisorns uppgift är att granska och kontrollera. Av de fyra bolagsorganen är 

bolagsstämman det högst beslutande organet där aktieägarna fattar besluten. Det är 

bolagsstämman som utser styrelsen. Styrelsens uppgift är att hantera bolagets 

organisation och förvaltning, vilket innebär att de har tillsynsplikt över hela 

verksamheten. Styrelsen bär således ett stort ansvar och har behörighet att teckna firma. 

Det är styrelsen som utser en VD, vilken har ansvaret för den löpande förvaltningen. 

VD:n besitter rätten att teckna firma för beslut som berör dennes ansvarsområde 

(Kollegiet 2010a, ss. 8-12).  
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 Figur 1: Bolagsorganen 

3.2.1 Intressekonflikter  

Som ett resultat av att det inte längre är ägarna som i praktiken styr bolaget, kan en 

intressekonflikt skapas mellan aktieägarna och bolagets ledning. Konflikten tar sig 

uttryck i att ledningen tillgodoser sina egna intressen framför ägarnas (Moberg 2006, ss. 

26-31). I en klassisk studie av Berle & Means (Berle & Means 1932, s. 119) framhålls att 

företagande kan delas in i tre funktioner. Den första funktionen handlar om att ha ett 

intresse i företaget, den andra om att ha makt medan den tredje berör ett respektfullt 

agerande för att främja företagets intresse. Intressekonflikter har uppstått till följd av att 

företag blivit större och mer industrialiserade, det vill säga att ägande skiljts från kontroll 

och beslutsfattande. Separationen kan därmed resultera i att alla tre funktioner inte 
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respekteras. Det brukar framhävas att ägarna i dagsläget berörs av punkt ett och två, 

medan den inhyrda styrelsen/ledningen ansvarar för punkt tre. För att ett företag skall 

kunna fortlöpa på bästa sätt är det viktigt att alla tre punkter främjas.  

Intressekonflikten har kommit till uttryck flera gånger, bland annat genom Enron-

skandalen. Enron var ett av USA:s mest innovativa och framgångsrika företag. Från 

början av 1990-talet till år 1998 ökade företagets aktievärde med 311 % och det fortsatte 

att öka fram till i början av 2000-talet. Börsvärdet var enormt, 60 miljarder dollar, vilket 

medförde höga förväntningar från aktiemarknaden. Hösten år 2001 raserades detta 

företagsimperium och i december samma år gick företaget i konkurs. Styrning- och 

incitamentsproblem var de främsta orsakerna till kollapsen. Trots regleringar från 

institutioner, exempelvis SEC, lyckades Enron erhålla stora kapitalsummor till 

finansiering av företagets osäkra affärsmodell samt manipulera redovisningen (Healy & 

Palepu 2003, ss. 3, 10-12).  

Redovisningsskandalerna, såsom Enron, kom att resultera i en förankrad oro hos 

aktieägarna, vilket bland annat kom att skyllas på avsaknad av transparens hos företagen. 

Hade transparens förekommit hade företagen ej kunnat redovisa de osanna intäkterna 

utan det hade då framgått att det istället rörde sig om kostnader (Dnes 2005, s. 421).  

 

Vid spekulationer kring vad som förorsakat skandalerna, såsom Enron och Worldcom, 

har fyra orsaker lyfts fram. Den första orsaken kan förklaras vid börskraschen år 1929, ett 

forum för köpare och säljare som vid en tidpunkt kändes vattentät men som senare visade 

sig vara felaktigt. Den andra orsaken är Internetbubblan.  Ett fenomen som ansågs vara 

nytänkande och fullt av möjligheter, men som omvärlden dessvärre inte var redo för. 

Strategier av hög risk ansågs vara den tredje orsaken bakom skandalerna och förklaras 

vid att företagets styrelse/ledning handlade riskartat, till följd av att de undkom personligt 

ansvar. Till den fjärde och sista orsaken räknas chefers girighet. Den visade sig genom att 

styrelse/ledning exempelvis handlade frikostigt med aktieägarnas likvida medel eftersom 

de undkom personlig påverkan (Taylor 2003, ss. 156-160). 

 

När en överträdelse görs av antingen styrelse eller ledning innebär det oftast ett startskott 

på en ny skandal. Det är sålunda viktigt för företag att upprätthålla ett gott förtroende ur 

flera perspektiv, inte minst ur ett kostnadsperspektiv. Det framhålls nämligen att ‖ju 

mindre förtroende en organisation har, desto mer resurser måste läggas på försök att 

övertyga omgivningen om att ha med organisationen att göra, -som kund, som leverantör, 

som arbetstagare och så vidare‖ (Johansson I.-L., Solli och Jönsson 2006, ss. 86-87).  

3.3 Principal-Agent 

Intressekonflikterna som kan uppstå mellan ägarna/intressenterna och styrelsen/ledningen 

kan härledas till agentteorin, tillika modellen vid namn Principal-Agent. Grundarna till 

modellen är Jensen och Meckling, vilka skapade teorin om firman (Theory of the Firm) 

som inkluderar chefers beteende, byråkostnader och ägarskapsstrukturen (Jensen & 

Meckling 1976, s. 1). Principal-Agentteorin sägs vara hörnstenen i forskning kring 

bolagsstyrning. Det har emellertid riktats kritik mot teorin då den anses spegla USA, och 
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därav inte förklarar relationen mellan principaler och agenter i övriga länder (Lubatkin et 

al. 2005, s. 867). 

 

Modellen grundas i att den klassiska formen av företagsstyrning frångåtts, medan det 

beslutsfattande ekonomiska beteendet kvarstår. Det innebär således att det inte är 

riskbärarna som fattar besluten utan styrelse och ledning. Ekonomer har länge varit 

oroliga över det faktum att besluten inte tas av företagens riskbärare (Fama 1980, ss. 288-

289). Orsaken till oron tar sig ursprung i den asymmetriska information som kan uppstå 

mellan ägare/intressenter och styrelse/ledning. Asymmetrisk information innebär att 

styrelsen/ledningen oftast besitter mer information än vad som delges 

ägarna/intressenterna. En anledning till att agenten, det vill säga styrelse/ledning, väljer 

att undanhålla information kan bero på att denne innehar en egen agenda som är i strid 

med företagets (Greenlees 2006, s. 6). 

 

Agentproblematiken grundar sig följaktligen i en överenskommelse, ett avtal, mellan två 

parter. Den ena partnern, principalen, är ägarna till en finansiell tillgång och besitter 

därigenom kapital. Den andra partnern, agenten, är chefer eller ledning. Dessa arbetar 

under ägarna som delegerat ansvar i bolaget. Agenten erhåller ersättning och bonus för 

utfört arbete. Ägarna har kontroll över ledningens prestationer, vilket bland annat visar 

sig genom avkastningen på det egna kapitalet. Om inte ägarna blir tillfredsställda kan 

ledningen avskedas och en ny tillsättas. Ledningen är medveten om ägarnas krav och 

önskemål, trots detta agerar de i självintresse (Ioannis 2010, s. 259). Ägarstrukturen i 

börsnoterade bolag gör detta agerande möjligt, samtidigt som ägarna kan investera pengar 

i styr- och kontrollmekanismer såsom övervakning och förmåner. När en agent inte kan 

dölja väsentlig information eller främja sina egna intressen uppstår agentproblematiken 

(Lubatkin et al. 2005, ss. 867- 869).  

 

Om en närmare inblick tas i teorin kan fyra antaganden urskiljas. För det första anses alla 

befattningshavare ha goda möjligheter att agera i självintresse och därför kan möjligheter 

vara ett ständigt närvarande hot. För det andra är befattningshavare rationella, vilket 

innebär att de enbart vill maximera de framgångsrika enheterna, och därmed bortser från 

företagets övriga processer. För det tredje uttrycks att aktieägarna inte har någon daglig 

kontroll över bolaget, vilket ger utrymme för asymmetrisk information. Sist men inte 

minst framställs att beteenden och åsikter kring möjligheter inte är nationellt begränsade, 

men behövs ändå vid utvärdering av bolagsstyrningsfrågor (Lubatkin et al. 2005, ss. 869-

870). 

 

En intressant aspekt i problematiken går att finna i ett nära samband mellan 

företagsbedrägerier och moral (Huang & Chang 2010, s. 597). Quinn och Jones påstår att 

det finns fyra etiska principer för att ett företag skall kunna bedrivas på ett givande vis; 

undvika att skada andra, respekt för autonomi, undvika osanningar samt hedra avtal 

(Gibson 2000, s. 247).  

 

Det finns alltid en risk med kontrakt då de kan vara opålitliga till följd av att människor 

agerar i självintresse, begränsad rationalitet eller att risk för motvilja finns. Dessutom är 

den information som framställs i organisationer av asymmetrisk karaktär, det vill säga att 



 

- 16 - 

 

informationen kan undanhållas och ej framgå för samtliga inblandade. Detta medför en 

problematik då principalen inte alltid kan bringa klarhet i vad agenten har åstadkommit 

(Lubatkin et al. 2005, s. 868). För att råda bukt på de intressekonflikter som förekommer 

har begreppet bolagsstyrning skapats, vilket kommer att behandlas under avsnitt ‖3.5 

Bolagsstyrning‖.  

3.4 Intressentmodell 

Efter de omskrivna företagsskandalerna har företagens intressenter fått allt större fokus 

(Reynolds, Schultz & Hekman 2006, s. 285). Lagstiftaren har uttryckt att alla som har en 

eller kan tänkas få en relation till företag är att betrakta som en intressent (Diamant 2004, 

s. 110) 

 

Intressenterna integrerar eller innehar ett beroendeförhållande med ett företag. De har 

makt att påverka eller bli påverkade av exempelvis ett företags beslut, handlingar och 

mål. Det kan sägas att intressenter antingen kan vara till hjälp eller till skada för 

företaget. Intressenter har behov och önskemål som kan uppfyllas av det aktuella bolaget. 

Enligt Gibson finns det identifierbara grupper av intressenter. Dessa intressenter har 

intressen och rättigheter, vilka skyddas av lagstiftning. Till följd av detta, samt att de har 

lagliga anspråk och skyldigheter, anses företag ha plikter gentemot dess intressenter. Om 

intressenternas förhållande till företaget är formellt, officiellt eller kontraktuellt kan de 

benämnas primära intressenter. Motsatsen, det vill säga sekundära intressenter, kan ses 

som en aktör vilken kan påverka företagets effektivitet – både på gott och ont. Då de 

sekundära intressenterna har makt att påverka måste de tas i beaktning av cheferna 

(Gibson 2000, ss. 245, 249-250).  

 

Intressentteorin är ämnad till att förklara och guida ett företags verksamhet, vilket medför 

att bolaget ses som en enhet med flertalet aktörer som vill uppnå mål och syften. Det är 

dock inte det lättaste, då intressenternas syften oftast inte är identiska (Donaldson, T. & 

Preston 1995, s. 70). Det är en process för företaget att balansera samtliga intressenters 

intressen. Det är emellertid viktigt att alla tillfredsställs eftersom en intressent kan inneha 

intressen i andra bolag. Om en intressent inte är nöjd kan det resultera i att denne väljer 

att lämna det aktuella bolaget (Reynolds, Schultz & Hekman 2006, s. 286). 

 

Det krav som idag föreligger på offentliggörande av ett företags redovisning, revision 

samt revisorns arbete kan med ett gemensamt namn kallas för ägarintresse. Ägarintresse 

kan te sig genom bland annat ägarnas rätt att göra kontraktuellt anspråk på exempelvis 

utdelning. De önskar även erhålla väsentlig information som kan underlätta beslut för 

såväl verksamheten som för det egna ägarintresset (Diamant 2004, ss. 119, 129). 

Exempel på väsentlig information är extern redovisningsinformation, vilken ligger till 

grund för bedömning av ledningens arbete samt för om den aktuella styrelsen bör 

behållas eller bytas ut. Redovisningsinformationen är således till stor hjälp vid 

beslutsfattande om intressenten i fråga överlägger kring att köpa, behålla eller sälja aktier 

(Smith 2006, ss. 17-19). 

 

Förutom ägarna kan följande intressentgrupper urskiljas; leverantörer, kunder, anställda, 

lokala samhället och staten (Gibson 2000, s. 248). Enligt Diamant (2004, s. 110) är 



 

- 17 - 

 

följande att se som intressenter; aktieägare, borgenärer, anställda, det allmänna, 

potentiella aktieägare och borgenärer, utbildningsanstalter, den breda allmänheten samt 

det granskade bolagets funktionärer. Samtliga nyss nämnda grupper bidrar till och 

påverkas av företagets prestation och framgång. Familjemedlemmar, allianser och 

holdingbolag utgör alla exempel på så kallade kontrollerande aktieägare. Då de är 

kapitalägare kräver de också delaktighet i bolagsstyrningen. Utifrån ovanstående kan 

aktieägare klassificeras som en grupp medan övriga intressenter utgör den andra (se bild 

nedan). 

 

 
Figur 2: Intressentmodellen 

 

Frågan är vilka intressenter som skall värdemaximeras samt för vilka ett värdeskapande 

skall ske. Det vill säga skall företaget erhålla ett aktieägarperspektiv eller ett 

intressentperspektiv? Frågan är svår att besvara (Stephen et al. 2008, s. 18). Enligt FRC 

(2012, s. 7) är alla intressenter av intresse för företaget. Dock skall ägarna sättas främst, i 

vart fall när det gäller bolagens avvikelserapportering. I Koden framgår det att 

avvikelserna behandlas utifrån ett investerarperspektiv, vilket innebär att även regelverket 

främjar ägarna i avvikelseprocessen (Kollegiet 2010a, s. 4).   

3.5 Bolagsstyrning 

Företagsformer har funnits i flera sekel. Redan på 1600-talet skapades Ostindiska 

Kompaniet under ledning av Elisabeth I. Lika länge som företagsformer funnits har 

troligtvis frustrationen över hur företagen är styrda förekommit. Frustrationen har 

föranlett flertalet regleringar och på så vis skapat vad vi idag kallar modern 

bolagsstyrning (Hermalin 2005, s. 2351).  

 

Den moderna bolagsstyrningen har sitt ursprung i 1980-talets USA. Många menar att det 

är den kaliforniska pensionsfonden som år 1987 givit upphov till fenomenet. 

Pensionsfonden sammanställdes för offentliganställda i Kalifornien i syfte att 

uppmärksamma företag som ägnade sig åt dålig bolagsstyrning. Under 1980-talet ägde 

även flertalet fientliga företagsförvärv rum, vilket även de kom att skapa turbulens på 

aktiemarknaden. Händelserna fick omvärlden att förstå att den dåvarande regleringen 

skyddade företagsledningarna, men inte aktieägarna (Sevenius 2010, ss. 21-22).   
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Dagens bolagsstyrning har definierats av Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) och lyder översatt till svenska: 

 

‖Bolagsstyrning definieras som ett system inom vilket företag 

styrs och kontrolleras. I själva verket anger strukturen 

fördelningen av rättigheter och skyldigheter mellan olika 

deltagande individer i företaget, såsom styrelse, chefer, 

aktieägare samt andra intressenter. De anger regler och 

förfaranden för att skapa och kontrollera beslut rörande 

företagens affärer. Genom detta tillvägagångssätt framställs 

även företagets mål och strategier samt de medel som används 

för att uppnå målet‖ (OECD 2005, s. 3). 

 

Bolagsstyrning kan således ses som en sammanslagning av företagets processer, policys, 

institutioner samt omvärldsfaktorer. Dessa utgörs av politik och lag, vilka påverkar 

företagets styrning, administration eller kontrollfunktion. Bolagsstyrning har under de 

senaste åren fått allt mer uppmärksamhet till följd av de intressekonflikter som ägt rum på 

grund av korruption och dåliga rutiner (Mostovicz, Nada & Andrew 2011, ss. 613-614). 

Bolagsstyrning kan förklaras som läran av intressekonflikter (Sevenius 2010, s. 14). Om 

begreppet skulle beskrivas ur ett mer praktiskt perspektiv kan det beskrivas som ett 

rationellt handlande från ägare, styrelse, ledning och revisor. Allt i syfte att skapa en 

tryggare och starkare grund för avkastning och sysselsättning, vilket indirekt innebär 

tillväxt och välstånd. Dessutom kan företag som hanterar bolagsstyrning, sett ur ett 

internationellt perspektiv, ses som ett mindre riskfyllt bolag (Kollegiet 2004, s. 1).   

 

Bolagsstyrning har, som tidigare nämnts, blivit ett allt mer aktuellt ämne på senare år 

såväl internationellt som nationellt. Som ett resultat har initiativ tagits och koder för god 

bolagsstyrning utvecklats. I Sverige instiftades bolagsstyrning som fenomen år 2005 till 

följd av en utvecklad självreglering (Svernlöv 2006, s. 21). Förtroende är problemet som 

bolagsstyrning försöker råda bot på (Sevenius 2010, s. 56) och målet med bolagsstyrning 

är således att upprätta det förlorade förtroendet. Lösningen på problemet är att öppna upp 

för transparens genom ärlighet (Taylor 2003, s. 161). 

 

God bolagsstyrning kan ses som en kontinuerlig process för att maximera långsiktigt 

värde. I USA finns det företag som rankar bolag utifrån deras bolagsstyrning, i 

förhoppning att hjälpa investerare att välja rätt. I dessa undersökningar brukar 

amerikanska företag klara sig bäst (Charles 2006, ss. 268-269). Svenska bolag har å andra 

sidan värderats lågt av rankingbolagen (Kollegiet 2007, s. 5). Alla är nog överens om att 

god bolagsstyrning är oerhört viktigt, frågan är bara hur bra bolagsstyrning kan skiljas 

från dålig? Hur lyckas den ideala maktbalansen uppnås? Det är svårt att få svar på 

frågorna eftersom forskning rörande bolagsstyrning i mångt och mycket kommit att 

beröra förtroendeaspekten. Det har sålunda föranlett att vikten av immateriell analys och 

empirisk utvärdering kring vad god bolagsstyrning är frångåtts (Kempf Jr 2008, s. 118).  

 

W.H. Donaldson, ordförande för SEC, menar på att det viktigaste är att förstå att 

ouppmärksamhet kring begreppet bolagsstyrning är kärnan till varför 
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redovisningsskandalerna uppdagats. W.H. Donaldson uttrycker vidare att det inte finns 

ett färdigt recept för bolagsstyrning (Donaldson, W. H.  2003, ss. 16, 19). OECD 

uttrycker, i likhet med W. H. Donaldson, att det inte finns en ensam modell för god 

bolagsstyrning. De framställer emellertid att det finns element för hur företag kan skapa 

en så god bolagsstyrning som möjligt (OECD 2004, s. 13). God bolagsstyrning är av vital 

vikt för företagens rykte. De som bryr sig om ryktet, bryr sig om bolagsstyrning (Charles 

2006, ss. 268-269). 

3.6 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning tillsattes i samband med att Koden instiftades år 

2005
14

. Kollegiet, som är ett normgivande organ, arbetar för att främja god 

bolagsstyrning genom att förvalta Koden. De verkar även för att öka kunskap och 

förståelse kring begreppet, nationellt såväl som internationellt. I övrigt arbetar de med att 

utveckla god sed på den svenska aktiemarknaden. Det skall emellertid poängteras att 

Kollegiet inte har till uppgift att övervaka hur Koden tillämpas av företag. Denna uppgift 

vilar sålunda på respektive reglerad marknad där företaget i fråga finns noterat. 

Kapitalmarknadens aktörer innehar en övervakande roll genom att avgöra i vilken 

utsträckning en avvikelse är acceptabel. Kollegiet är ett normgivande organ såväl som ett 

remissorgan. Kollegiet är ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden, vilken syftar till att främja självreglering inom näringslivet 

(Kollegiet 2010a, s. 4).  

 

 
Figur 3: Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

15
 

3.7 Svensk kod för bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning, även kallad Koden, instiftades som ett svenskt 

självreglerande regelverk år 2005. Koden uppkom till följd av ett samarbete mellan 

dåvarande Förtroendekommissionen och ett antal näringslivsorganisationer. Deras 

samrörelse kom att kallas Kodgruppen och de utarbetade tillsammans fram ett förslag på 

hur Koden kunde se ut. Förslaget presenterades i april år 2004 och kom att benämnas 

SOU 2004:46 – Svensk Kod för Bolagsstyrning- förslag från Kodgruppen. Därefter låg 

förslaget ute för öppen remiss, i förhoppning att få in synpunkter från allmänheten. 

Förslaget var även föremål för debatt i media såväl som på seminarier och konferenser av 

olika slag
16

.  

 

Efter inkomna synpunkter presenterades slutligen den färdiga Koden i december år 2004. 

Kodgruppen presenterade vid samma tidpunkt ett betänkande där deras synpunkter 
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behandlades liksom de inkomna remissvaren. Betänkandet kom att döpas till SOU 

2004:130 – Svensk kod för bolagsstyrning. Den 1 juli år 2005 registrerades den 

slutgiltiga Koden i noteringskraven som då omfattade Stockholmsbörsens noterade bolag 

på A- och O-listan. Sedan år 2005 har Koden reviderats vid två tillfällen, en gång år 2008 

och en gång år 2010. Den revidering som skedde år 2008 resulterade i att samtliga företag 

upptagna på Nasdaq OMX Stockholm och på NGM Equity kom att omfattas av Koden
17

. 

Anledningen till att Koden reviderades så tätt inpå föregående revision beror på att det 

hade införts nya och väsentliga lagförändringar, vilka behövde innefattas. Den senaste 

Koden kom därmed att verkställas och träda i kraft den 1 februari år 2010 (Kollegiet 

2010a, s. 2).  

 

Syftet med Koden är att upprätta god bolagsstyrning, det vill säga säkerställa att bolaget 

sköts på ett sådant effektivt sätt att det främjar aktieägarna. Ett effektivt styre kan 

medföra att företag inger förtroende, något som är vitalt när aktieägare skall investera. 

Koden syftar således till att fastställa och stärka förtroendet hos företag noterade på en av 

de två angivna reglerade marknaderna. Koden skall även vara ett alternativ till rådande 

lagstiftning. Koden skall vara anpassningsbar så att den kan tillämpas av stora såväl som 

mindre företag (Kollegiet 2010a, ss. 3, 5).  

 

Koden kan förklaras som en självreglerande komplettering till rådande lagstiftning. Att 

Koden skall följas framgår av avtal som råder på den börs där bolaget finns noterat. Det 

vill säga antingen ‖Regelverk för emittenter‖ på Nasdaq OXM Stockholm eller NGM-

Equitys noteringsavtal. Bolagsstyrningsområdet berörs således av Koden, ABL, ÅRL 

samt uttalanden från AMN. Koden är indelad i tio rubriker med tillhörande underrubriker. 

Nedan framgår hur Koden är disponerad och vad varje kapitel berör: 

 

1. Bolagsstämma 

2. Val och arvodering av styrelse och revisor 

3. Styrelsens uppgifter 

4. Styrelsens storlek och sammansättning 

5. Styrelseledamots uppdrag 

6. Styrelseordförande 

7. Styrelsens arbetsformer 

8. Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 

9. Ersättningar till ledande befattningshavare 

10. Information om bolagsstyrning  

 

Koden är utformad så att det enkelt skall framgå vad som gäller, då ord som ‖ska‖, ‖får‖, 

‖ska inte‖ och ‖får inte‖ används. Vidare anges korta förklarande ingresser och emellanåt 

även fotnoter för att undvika missförstånd rörande Koden. Koden är ett normgivande 

verk som genom ‖följ eller förklara‖-principen erbjuder en högre ambitionsnivå än 

rådande lagstiftning (Kollegiet 2010a, ss. 1, 5, 8, 13-24). 
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3.7.1 ”Följ eller förklara”-principen  

‖Följ eller förklara‖-principen härstammar ursprungligen från Cadbury-kommitténs 

rapport från år 1992. Rapporten behandlar Cadbury Code och sålunda även principen 

‖comply or explain‖, vilket på svenska översätts ‖följ eller förklara‖ (Svernlöv, 2006, ss. 

30-31). Koden bygger huvudsakligen på denna princip. I Koden 10.1 framgår: 

 

‖Bolaget ska i bolagsstyrningsrapporten, för varje regel i koden 

som det har avvikit från, redovisa denna avvikelse, ange skälen 

för detta samt beskriva den lösning som valts istället.‖ 

(Kollegiet 2010a, s. 23)  

 

Principen innebär sålunda att det är accepterat för ett företag att göra en avvikelse från 

Koden, under förutsättning att det anges en förklaring till varför avvikelsen görs och 

vilket tillvägagångssätt som valts (Kollegiet 2010a, s. 5). För de företag som väljer att 

avvika från Koden utan att motivera avvikelsen, föreligger i dagsläget ingen straffrättslig 

åtgärd. Däremot kan sanktioner utfärdas vid de fall företaget brutit mot noteringsavtalet 

på den berörda börsen (Svernlöv 2006, s. 34).   

3.7.2 Självreglering   

Precis som tidigare nämnts är Koden självreglerande. Under 1970-talet dök begreppet 

självreglering upp i samband med den svenska konsumentpolitiska debatten. 

Självreglering har ingen allmänt godtagen definition. En vanlig förekommande definition 

är att självreglering syftar till åtgärder i systematiserad form, vilka vidtas av företag och 

branscher såväl som av hela näringslivet. Målet med självreglering är att förebygga och 

lösa problem som kan uppstå kring konsumenter inom näringslivet (Civilutskottet 2010, 

s. 8).  

 

Självreglering tillkommer helt sonika på initiativ från marknaden och det är även de som 

reglerar processen. Självreglering är sålunda ett alternativ till lagstiftning (Civilutskottet 

2010, s. 8). Poängteras skall det emellertid att självreglering inte på något sätt är mildare 

än lagstiftning. (Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 2009, s. 3). I 

definitionen självreglering kan även självregleringsorgan förekomma. Dessa i form av 

nämnder och råd. Självregleringsorgan är enligt statens mening ett oberoende organ, 

vilket syftar till att behandla tvistelösningar, uttala sig om olika typer av frågor samt bidra 

med åtgärder inom berört ämne (Civilutskottet 2010, s. 9).  

 

I en kartläggning gjord år 2003 framkom att lagutskottet vid flera tidpunkter uttalat sig i 

förmån för självreglering. Europakommissionen har även de berört aspekten kring 

egenåtgärder. År 2003 framställdes ett förslag till ett nytt direktiv rörande otillbörliga 

affärsmetoder. Direktivförslaget uppkom som ett resultat av den grönbok rörande 

konsumentskydd som framställdes år 2001. Grönboken kommer att förklaras vidare 

under avsnitt ‖3.17 Grönboken‖ (Civilutskottet 2010, s. 12).  

3.8 Aktiebolagslag (2005:551)  

ABL omfattar grundläggande regler rörande bolagets organisation. I ABL framgår vilka 

bolagsorgan ett företag skall ha samt vilka uppgifter respektive ansvar dessa skall inneha. 
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Lagarna stiftade i ABL kompletteras sedan av Koden genom att ställa högre krav än vad 

ABL utfärdat. I ABL framställs att ett företag skall instifta tre bolagsorgan; 

bolagsstämma, styrelse och VD. Ett företag skall således även erlägga ett kontrollorgan i 

form av en revisor (Kollegiet 2010a, s. 8). 

3.9 Årsredovisningslag (1995:1554) 
I 6 kap. ÅRL regleras bland annat frågor om bolagsstyrning. Där framgår att en 

bolagsstyrningsrapport skall upprättas. Rapporten kan ingå i förvaltningsberättelsen eller 

framställas som en enskild handling. Enligt 6 kap. 6§ ÅRL skall rapporten exempelvis 

innehålla vilka principer som tillämpas för bolagsstyrning, likväl hur företaget arbetar 

med intern kontroll och riskhantering.  

 

I 6 kap. 6 § ÅRL behandlas även bestämmelser som rör tillsättande såväl som 

avskedande av styrelseledamöter, liksom om det skett förändringar i bolagsordningen. 

Om bolagsstämman låtit styrelsen besluta om nyemissioner eller förvärv av egna aktier 

skall detta bemyndigande ingå i rapporten. Bolagsstyrningsrapporten skall även ge en 

överblick över hur bolagsstämman fungerar, dess beslutanderätt samt de rättigheter som 

aktieägarna har. Hur sammansättningen av styrelsen och andra eventuella kommittéer ser 

ut och hur de fungerar skall också redovisas. Om det är så att bolaget inte tillämpar någon 

kod för bolagsstyrning, måste skälen till detta anges. Tillämpas en kod för bolagsstyrning 

och avvikelser görs, skall dessa redogöras. 

3.10 Övriga normbildande organ 

3.10.1 Aktiemarknadsnämnden  

AMN är ett av tre sakorgan som ingår i Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden. Nämnden grundades år 1986 efter ett initiativtagande från 

Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare. Nämnden består av 

representanter från näringslivet och inkluderar en ordförande, en vice ordförande samt 24 

stycken ledamöter. AMN:s uppgift är att bidra till god sed på den svenska 

aktiemarknaden, vilket nämnden gör genom uttalanden, rådgivning och information. 

Uttalanden är alltid skriftliga och offentliga, såvida inte särskilda omständigheter 

föreligger. Uttalanden finns tillgängliga på AMN:s hemsida. En fråga kan diskuteras utan 

att en prövning av nämnden sker.  

 

Samtliga bolag, vilka är noterade på Nasdaq OMX Stockholm eller NGM Equity, berörs 

av AMN. Åtgärder som företagen gör kan ligga till grund för nämndens bedömning. Det 

inkluderar även utländska bolag om det ter sig om en åtgärd som skall bedömas enligt de 

svenska reglerna
18

.  

3.10.2 Rådet för finansiell rapportering 

Det tredje sakorganet som ingår i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är 

Rådet för finansiell rapportering (Rådet). Rådet arbetar för en anpassning och utveckling 

av god redovisningssed och regelbunden finansiell rapportering. De som berörs är bolag 
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som på dess balansdag har noterade värdepapper på en svensk, reglerad marknad.  De 

skall även uppmärksamma dessa företags intressen för frågor inom redovisning. Rådet 

har ytterligare en uppgift, vilken är att informera berörda företag om finansiell 

rapportering, liksom att låta dem påverka ändringar och tolkningar vad det gäller den 

finansiella rapporteringen
19

.  

 

Rådet kompletterar IFRS och IFRS Interpretations Committee (IFRIC) standarder och 

uttalanden. De för en kontinuerlig genomgång av nyss nämnda regelverks nytillkomna 

och ändrade standarder och tolkningar. Denna granskning innefattar även svenska lagar 

och regleringar vilka rör redovisning
20

.  

3.10.3 Finansinspektionen  

FI har till uppgift övervaka finansmarknaden. Det innebär således en tillsyn över 3700 

finansiella företag, 600 utländska finansiella företag (vilka är verksamma på den svenska 

marknaden) samt information från 300 börsbolag.  

 

Myndigheten skall verka för att bidra till ett effektivt finansiellt system, ett bra 

konsumentskydd inom sektorn och att de krav som finns på stabilitet uppfylls. Berörda 

företag betalar en avgift, vilken finansierar FI:s verksamhet
21

.  

 

Den svenska lagen, EU:s regleringar liksom övriga internationella regler, ligger till grund 

för FI:s prestationer. FI kompletterar de lagar och förordningar som redan finns för att 

styra finansiell verksamhet, genom att ge ut egna författningar med regler. Detta sker i en 

så kallad författningssamling som innehåller bindande föreskrifter och allmänna råd
22

.  

3.11 Harmonisering 

Grunden till dagens harmoniseringsarbete går att finna i bildandet av 

Europakommissionen såväl som undertecknandet av Romfördraget år 1957 (Haller 2002, 

ss.154-155). Vägen mot att harmonisera redovisning har emellertid inte alltid varit enkel. 

Det grundar sig i att länder inte alltid är villiga att ändra sin redovisning, något som varit 

problematiskt i det pågående harmoniseringsarbetet (Van Hulle 1993, s. 387). Samarbetet 

har trots det fortlöpt och till slut resulterat i ett antal gemensamma redovisningsdirektiv, 

vilka utgör grunden för dagens harmoniseringsarbete (Van Hulle 1992, ss. 161-162). 

 

Europas redovisningsstandarder går idag under namnet International Financial Reporting 

Standards (IFRS) och utges av International Accounting Standards Board (IASB). I USA 

betecknas motsvarande regelverk United States General Accepted Accounting Principles 

(US GAAP) vilka regleras av Financial Accounting Standard Board (FASB) (Radebaugh 

& Gray 2002, ss. 52, 149). Det föreligger således även ett harmoniseringsarbete mellan 

Europa och USA. Arbetet har pågått efter andra världskrigets slut, till följd av att den 

gränsöverskridande handeln ökade. Sedan år 2002 har IASB och FASB samarbetat nära 

för att harmonisera regelverken. Det genomgripande syftet med internationella 
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redovisningsstandarder är att underlätta investerarnas beslutsprocess. Gemensamma 

standarder avser minska kostnaderna för stora företag, då de inte behöver framställa flera 

uppsättningar av rapporter (Radebaugh & Gray 2002, ss. 91-92). I dagsläget överväger 

SEC huruvida en integrering av IFRS i USA:s finansiella rapporteringssystem skall ske 

eller ej. Det eventuella steget skulle kunna ses som en förhoppning att skapa 

internationell harmonisering
23

.  

3.12 Princip- och regelbaserade normer 

Det finns huvudsakligen två typer av traditioner som påverkar hur länder väljer att 

hantera och reglera sin redovisning. Dessa kan benämnas anglosaxisk- och kontinental 

tradition.  

 

Anglosaxisk tradition grundar sig främst i normer och att visa en så kallad rättvisande 

bild. Den anglosaxiska traditionen accepterar att avvikanden görs från regelverk om det 

är i syfte att skapa en rättvisande bild (Smith 2006, s. 70). Länder som tycks omfattas av 

den anglosaxiska traditionen är bland annat USA och Storbritannien (Radebaugh & Gray 

2002, s. 52).  Det är emellertid inte så att alla länder som berörs av traditionen hanterar 

den på samma sätt. Det förekommer nämligen en delad syn på såväl regel- som 

principbaserade normer mellan den amerikanska och brittiska synen (Johansson, K. 2010, 

s. 52). 

 

Den kontinentala traditionen bygger på lagar, det vill säga att ett lagstadgande sker i den 

mån det är möjligt. Länder som tillämpar den kontinentala traditionen är bland annat 

Italien, Tyskland, Frankrike och Sverige. Det skall dock påpekas att det förekommer 

situationer där den anglosaxiska traditionen gjort ett avstamp trots att den nationella 

traditionen är kontinental. I Sverige förekommer anglosaxiska inslag i både ÅRL och 

Bokföringslagen (BFL), till följd av fenomenet god redovisningssed. I dessa regler 

föreligger ett fokus på informationsflödet till investerarna. Implementeringen sker som ett 

resultat av att noterade bolag måste följa Rådets rekommendationer (Johansson, K. 2010, 

ss. 51-53). En anledning till att anglosaxiska principer börjar bli allt mer integrerade kan 

vara att de är på väg att bli världsredovisningens språk (Van Hulle 1993, s. 388).   
 

Regler och principer skulle kunna förklaras som varandras dikotomier, det vill säga 

varandras motsatser. En princip kan definieras vid att ha svaga rekvisit och otydliga 

gränser, vilket innebär att flera olika redovisningsfall kan placeras under en och samma 

regel. Regler är till skillnad från principer tydliga, det vill säga det finns klara rekvisit och 

sålunda en klar rättsföljd. Det innebär att det totalt sett oftast förkommer ett stort antal 

regler för att kunna passa alla situationer (Johansson, K. 2010, s. 77).  

 

Hur ett lands redovisningssystem blivit utformat har intresserat många forskare, däribland 

Gray. Han började sålunda studera hur systemet påverkas av kulturella aspekter (Gray 

1988, s. 4). Det är inte enbart Gray som lyft ämnet till ytan. Tidigare forskning har funnit 

17 olika parametrar, vilka ligger till grund för ett lands redovisningstradition. Bland dessa 

återfinns exempelvis skatt, koloniala arv, inflation, utbildningsnivå och geografi. 
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Problematiken med parametrarna är att det inte finns någon teori som länkar dem 

samman, vilket föranledde att Nobes skapade en modell. Till grund för modellen ligger 

styrkan i aktiemarknaden tillsammans med graden av kulturell dominans. Nobes gjorde 

en differentiering i sin modell genom att skapa två klasser, A och B. Klass A utgörs av 

anglosaxisk redovisning medan klass B kan härledas till den kontinentala traditionen. I 

undersökningen placerades europeiska länder, och därmed svensk redovisningstradition, 

under klass B (Nobes 1998, ss. 162-163, 168). I denna klass ingår emellertid inte de 

europeiska länderna Storbritannien, Irland och Holland eftersom de nyttjar den 

anglosaxiska traditionen (Smith 2006, s. 67).  

 

Det skall dock poängteras att skillnaderna mellan anglosaxisk och kontinental tradition 

minskat allt mer, till följd av en integrering runt om i världen. Ett exempel på att 

influenser överförts, är att Sverige idag tillämpar principbaserade regler till följd av EU:s 

inflytande. De principbaserade reglerna, vilka är påverkade av anglosaxisk kultur, 

kännetecknas av svaga rekvisit. De principbaserade normerna har skapats av IASB, vilka 

i sin tur inte har någon normgivande makt. Dock är organisationen idag normgivande på 

grund av att EU valt att använda deras standarder.  Det är emellertid inte bara integrering 

som skapat förändringar på redovisningsfronten. Redovisningsskandalerna såsom Enron 

och Worldcom kan även de ses som grunden till att internationella 

redovisningsstandarder fått ett uppsving. Standarderna innehar en principbaserad karaktär 

till följd av att det vid tidpunkten för skandalerna förelåg regelbaserade 

redovisningsstandarder. Vid denna tidpunkt fanns ett antagande om att det som inte var 

reglerat var tillåtet, och därmed ansågs en förändring vara tillämplig. Inte nog med det, 

SEC har även gjort en undersökning rörande om reglerna skall uppfattas som 

regelbaserade eller principbaserade. Slutsatsen blev att redovisningsstandarderna bör vara 

målinriktade. Genom denna undersökning framkom även att de amerikanska 

redovisningsstandarderna är de främsta och mest utvecklade, enligt SEC själva 

(Johansson, K. 2010, ss. 52, 59, 75-78). 

3.12.1 Overridingregel 

I International Accounting Standards 1 (IAS 1), Utformning av finansiella rapporter, 

punkt 19 finns en regel som tvingar företag att avvika från IFRS. Regeln skall tillämpas i 

de fall IFRS:s regelverk strider mot syftet i bolagets finansiella rapporter och föranleder 

en missvisande bild. Information kring hur de finansiella rapporterna skall framställas 

återfinns i föreställningsramen. I IAS 1, punkt 20, framgår att det vid avvikelser 

föreligger en upplysningsplikt från företagens sida.    

 

Regeln rörande avvikelser har kommit att benämnas overridingregel och den har sitt 

ursprung i den anglosaxiska redovisningstraditionen. Regeln har emellertid även antagits 

av ett flertal länder med ett kontinentalt synsätt i Europa (Nobes 2003, s. 98). 

Overridingregeln accepteras dock inte av samtliga länder i världen. Vid 

implementeringen av IAS 1 riktades kritik mot regeln och dess syfte. USA, Kanada och 

Australien utgör exempel på länder som inte stödjer regeln. Storbritannien och övriga 

europeiska länder är däremot positivt inställda till den. Att länder ställer sig negativt till 

regeln beror främst på rädslan för att den skall missbrukas (Alexander & Archer 2000, ss. 

540, 549).  
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3.13 Bindande respektive rådgivande normer 

Sveriges rättskällelära är mycket flexibel och innehåller rättskällenormer.  Dessa normer 

avgör ställningen hos olika rättskällor för juridisk argumentation. De tre främsta 

rättskällenormerna är följande:  

 

 Den första rättskällenormen anger att ‖Lagar och andra föreskrifter skall beaktas i 

juridisk argumentation‖.  

 Rättskällenorm nummer två fastställer att: ‖Följande rättskällor bör beaktas inom 

den juridiska argumentationen; a) prejudikat, b) lagars förarbeten, c) det material 

som auktoritativt visar innebörden av vissa sedvänjor som visserligen inte bildar 

‖fasta sedvanerättsliga regler‖ men är mycket mer förankrade i samhället, 

uttrycker generella rättsgrundsatser och/eller godtas av myndigheterna, d) 

internationella konventioner som ligger till grund för inhemsk lagstiftning liksom 

förarbeten och andra till respektive konventioner hörande tolkningsdata‖.  

 Den tredje rättskällenormen anger de rättskällor som får beaktas inom den 

juridiska argumentationen. Hit härrör exempelvis institutionella 

rekommendationer, beslut, olika slags material som står i samband med 

lagstiftning och utländsk rätt (Peczenik 1995, ss. 213-215). 

 

Ovanstående indelning, i form av skall, bör och får, är vanligt förekommande i flertalet 

länder. Tredelningen tar hänsyn till ett antal omständigheter, vilka följer härnäst. För det 

första kan en text vara en formell eller en icke-formell rättskälla. Om rättsystemet inte 

innehåller formella källor skulle det innebära en avsaknad av lag. För det andra kan en 

del rättskällor vara rättsligt bindande. Det är i stort sett bara den skrivna lagen som är en 

bindande källa i Sverige. Finns en skriven lag skall den alltid beaktas. Om samtliga 

skrivna rättskällor skulle ses som bindande hade det varit missvisande, då juridiska 

skrifter skulle ha samma värde som lagen. Därav behövs både bindande och icke 

bindande rättskällor i vårt system. För det tredje finns det rättskällor som trots att de inte 

är bindande innehar en hög grad av auktoritet, även dessa bör beaktas. De ligger nära 

lagen och kan ses som vägledande direktiv för själva rättstillämpningen. Efter denna 

tredje omständighet kan det konstateras att det behövs bindande, vägledande samt övriga 

rättskällor, vilket sålunda innebär skall, bör och får (Peczenik Aarnio & Bergholtz 1990, 

ss. 147-148).  

3.14 Grönboken 

Grönboken är ett dokument, från en officiell instans, som innehåller diskussionsunderlag 

och eventuella förslag på reglering
24

. Grönboken kan framställas av Kommissionen, vilka 

ofta benämns EU:s regering. Kommissionen lägger senare fram förslaget till Europeiska 

unionens råd (Ministerrådet). Det är sålunda Ministerrådet som är det beslutsfattande 

organet inom EU. I Ministerrådet finns en representant från varje medlemsland
25

.  

 

Förslagen som beslutas av EU kan leda till en förordning alternativt ett direktiv. En 

förordning är bindande i samtliga delar för EU:s medlemsländer. Tidsaspekten för en 
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förordning är direkt. Det innebär att så fort en förordning är beslutad skall den antas av 

alla enskilda medborgare, företag och myndigheter i EU:s medlemsländer. En förordning 

kan likställas vid en nationell lagstiftning och får under inga omständigheter omarbetas 

eller anpassas till de egna förhållanden som råder i landet
26

. Direktiv å andra sidan anger 

vilka mål medlemsländerna skall uppnå. Observeras skall dock att tillvägagångssättet är 

flexibelt. Ett direktiv kan beröra allt från ett till samtliga medlemsländer. Det framgår av 

direktivet när detta skall vara implementerat i nationell lag. Ett direktiv är en form av 

mildare lagstiftning där medlemsländerna själva kan anpassa direktivet efter eventuella 

särdrag som kan råda i landets lagstiftning. Direktivets syfte kan ses som att harmonisera 

medlemsländernas lagstiftningar
27

. 

3.15 Combined Code 

Combined Code har sitt ursprung i Cadbury-rapporten, vilken utgavs av Cadbury-

kommittén år 1991. Rapporten utkom som ett resultat av de problem och skandaler som 

uppkommit till följd av företagens styrning. Rapporten fick emellertid kritik för att vara 

allt för normativ och därmed kväva viss del av företagens anda. Till följd av kritiken 

skapades Hampel-kommittén år 1995. Även deras arbete utmynnade i en rapport och 

syftet med rapporten var kortfattat att införliva detaljer i de principer där det var möjligt. 

Dessa två rapporter fyllde emellertid inte allmänhetens behov rörande frågor kring höga 

ersättningar till direktörer och därför tillsattes Greenbury-kommittén år 1998. Dess syfte 

kom att bli att identifiera god praxis rörande arvoden och ersättningar. Efter att 

Greenbury-kommittén hade publicerat sin rapport hade företag plötsligt tre rapporter att 

ta hänsyn till för att erhålla god bolagsstyrning (Short 1999, ss. 57-58). Det föranledde att 

de tre verken slutligen slogs samman (Parkinson & Kelly 1999, s. 101), och skapade 

Combined Code år 1998 (Sevenius 2010, s. 29).  

 

Den klassiska definitionen för Combined Code är den som tillstiftades i Cadbury-

rapporten. Definitionen lyder översatt till svenska:  

 

‖Bolagsstyrning är ett system genom vilket företag leds och 

kontrolleras. Styrelser ansvarar för styrningen av företagen. 

Aktieägarnas roll är att utse styrelseledamöter och revisorer samt att 

försäkra sig om att en lämplig ledningsstruktur är på plats. I 

styrelsernas ansvar ingår att framställa bolagets strategiska mål, få 

ledningen att sätta målen i kraft, övervaka ledningen i verksamheten 

och rapportera till aktieägarna rörande deras förvaltarskap. 

Styrelsens åtgärder är föremål för lagar, förordningar och för 

aktieägarna på bolagsstämman‖ (FRC 2010, s. 1). 

 

Syftet med Combined Code är således att skapa en effektiv, företagande och ansvarsfull 

ledning som kan främja företaget på lång sikt och leverera framgång. Målgruppen för 

Combined Code är företag som innehar en Premium-notering, oavsett om företagen finns 

belägna i Storbritannien eller inte (FRC 2010, s. 1 ). Att vara noterad och besitta en plats 
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på Premium–listan innebär en tillämpning av Storbritanniens mest krävande regleringar 

och bolagsstyrningskrav. Kraven som ställs är följaktligen striktare än EU:s minimikrav. 

Dock erhåller de Premium-noterade företagen belöning i form av ökat förtroende såväl 

som lägre kostnader.
28

  

 

Den senaste revideringen av Combined Code skedde år 2010.  Principen som 

exemplifierar Combined Code är ‖comply or explain‖, vilken är den engelska 

motsvarigheten till Sveriges ‖följ eller förklara‖-princip. Principen bygger på 

självregleringsmekanismen, vilket innebär att företag måste följa bolagsstyrningskoden 

om de inte finner en mer tillämplig reglering. Uppkommer en annan lag som passar 

företaget bättre är det accepterat att avvika från Combined Code, under förutsättning att 

en förklaring ges. Förklaringen skall påvisa att avvikandet ändå bidrar till god 

bolagsstyrning. Om förklaringen godkänns bedöms sedan av aktieägarna. Principens 

fortlevnad bygger på att aktieägare och företag främjar att Combined Code även i 

framtiden ses som ett ambitiöst alternativ till övrig lagstiftning (FRC 2010, ss. 1, 4-5).  

 

Combined Code är byggt på principer istället för strikta regler. Regelverket är sålunda 

delat i fem sektioner, vilka har till ett underliggande syfte att frambringa ansvar, 

öppenhet, redbarhet samt fokusera på ett långsiktigt framgångsmål. Sektionerna som 

Combined Code är indelade i är benämnda från sektion A till sektion E, där samtliga 

erhållit ett eget fokusområde. Sektion A behandlar ledarskap och sektionens nyckelord är 

långsiktig framgång såväl som effektivt styre och ansvar. I sektion B berörs effektivitet, 

där framhålls vikten av att styrelsen är baserad på kompetens, oberoende, erfarenhet och 

kunskap. Sektion C handlar om ansvar, vilket uppnås genom att fastställa en rättvis bild 

av företagets finansiella ställning och upprätthålla ett gott förhållande till företagets 

revisor. I sektion D presenteras ersättning och där framhålls arvodering till chefer och 

ledning. Vidare beskrivs att arvodet måste vara balanserat så att det attraherar chefer men 

inte skrämmer iväg intressenter. Sist men inte minst berör sektion E förhållandet till 

företagets aktieägare. Där förespråkas att det måste finnas en tydlig kommunikation 

mellan företaget och dess aktieägare för att bland annat fastställa vilka mål som skall 

föreligga (FRC 2010, ss. 1, 4, 6-7).   

3.16 SOX  

Skandalerna som förekom i USA i början av 2000-talet resulterade i att den amerikanska 

kongressen lät införa lagen Public Company Accounting Reformer and Investor 

Protection Act, mer känt som The Sarbanes-Oxley Act eller i folkmun; SOX (David 

2005, s. 98). Detta namn kommer från de två främsta personerna som utarbetat lagen, 

Paul Sarbanes och Michael Oxley (Abbass 2007, s. 197). Den 30 juli år 2002 

undertecknades SOX av dåvarande presidenten, George W. Bush, och därmed trädde 

lagen i kraft. SEC:s ordförande William Donaldson ansåg att denna lag var den mest 

vitala värdepapperslagstiftningen sedan 1930-talet, då de första amerikanska 

värdepapperslagarna uppkom (David 2005, s. 99).  
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SOX syftar till att reglera chefers oberoende och skapa stora förändringar i större företags 

ledningar. Lagen inkluderar exempelvis krav på oberoende revisorer, företagets 

revisionsutskott och styrelseledamöter. Samtliga anspråk finns för att skydda såväl 

investerare som allmänheten. Målet med SOX är således att öka företagens ansvar liksom 

att se till att företagens information är korrekt och tillförlitlig. Ett ökat ansvar innebär att 

företag måste vara mer öppna och därmed göra finansiella handlingar offentliga, samt att 

arbeta med kvalitetsförbättring.  SOX har ansetts vara den viktigaste faktorn för att 

bolagsstyrningen skall återställas i bolagen (Abbass 2007, ss. 193, 197-198). 

 

Lagen är uppbyggd i elva rubriker, så kallade ‖titles‖. Under respektive rubrik finns i sin 

tur ett antal sektioner, på engelska benämnt ‖sections‖. Det finns totalt 65 sektioner
29

. De 

flesta av lagens sektioner gäller för samtliga amerikanska bolag, det finns dock 

bestämmelser som enbart berör bolag vilka är noterade på Nasdaq Lander 2. De sektioner 

som redogörs nedan anses vara de mest relevanta och viktiga
30

.  

 

Sektion 302 behandlar de finansiella rapporterna, vilka skall ge en korrekt återgiven bild 

av bolagets finansiella ställning
31

. Sektion 401 å andra sidan föreskriver krav på att de 

utgivare som publicerar finansiella rapporter skall framställa informationen korrekt
32

. I 

sektion 409 framgår att de ansvariga utgivarna även har plikt att kontinuerligt informera 

allmänheten om markanta förändringar vad det gäller den ekonomiska ställningen och 

verksamheten
33

.   

 

Sektion 802 behandlar påföljder, vilka kan te sig genom böter eller fängelse i upp till 20 

år. Det som framkallar påföljd är om dokument, register eller andra materiella objekt 

förfalskas, ändras, förstörs eller undanhålls för att på så sätt kunna hindra eller påverka en 

utredning av rättslig karaktär
34

.  

Den sektion, som varit mest uppmärksammad, är sektion 404 (Parles, O‘Sullivan & 

Shannon 2007, s. 38), vilken förespråkar att utgivarna besitter skyldighet att låta 

uppgifter som framställs i rapporterna kring intern kontroll vara offentliga
35

. 

Implementering av intern kontroll medför stora kostnader, vilket genererat i protester 

(Parles, O‘Sullivan & Shannon 2007, s. 38).  

3.17 Normgivande organ utanför Sverige 

3.17.1 FRC 

FRC är en oberoende tillsynsmyndighet i Storbritannien med syfte att framställa hög 

kvalitet på bolagsstyrning och rapportering. Målen skall uppnås via Combined Code
36

. 

Att redovisa en rättvisande bild är något som länge varit standard i Storbritannien. Det 
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har emellertid inte funnits någon klar bild om vad begreppet innebär. FRC har därför till 

mål att påvisa vad som anses vara en rättvisande bild. Det som hittills har framställts är 

att en rättvisande bilds utgångspunkt går att finna i finansiella rapporter. Det är därför av 

största vikt att rapporterna är så exemplariska som möjligt
37

.  

 

FRC:s uppdrag går till största del ut på att bestämma strategier, säkerställa budget, utse 

ledamöter till styrelse och andra organ. Ytterligare arbetsuppgifter som faller på FRC är 

att övervaka Combined Code, godkänna förändringar, säkerställa att ansvar och öppenhet 

uppnås samt att framställa årliga utvärderingar. De som utför uppgifterna är 

huvudsakligen FRC:s operativa organ, vilket det består av: Accounting Standards Board 

(ASB), Auditing Practices Board (APB), Board for Actuarial Standards (BAS), 

Professional Oversight Board (POB), Financial Reporting Review Panel (FRRP) och 

Accountancy Investigation and Discipline Board (AIDB)
38

. 

3.17.2 SEC 

Amerikanska SEC:s främsta uppgift är att genom sin verkan skydda investerare, se till att 

rättvisa liksom effektiva marknader råder samt att underlätta investeringar. SEC består av 

fem kommissionärer vilka utsetts av presidenten. Samtliga åtgärder som SEC genomför 

måste främja landets kapitalbildning och därigenom den ekonomiska tillväxten. SEC 

samarbetar bland annat med kongressen, värdepappersregulatorer och privata 

organisationer
39

.  

 

USA:s lagar uttrycker att innan en investering sker, skall såväl investerare som 

privatpersoner få tillgång till information som rör objektet. Det är därför ett krav från 

SEC att de offentliga företagen skall låta allmänheten få ta del av exempelvis väsentlig 

finansiell information
40

.  

 

SEC har till uppgift att tolka värdepapperslagarna samt införa och revidera befintliga 

regler i förbättrande syfte. De övervakar bland annat börser, fonder, 

värdepappershandlare och investeringsrådgivare. SEC vill huvudsakligen se till att 

relevant information sprids, bevara god sed samt motverka bedrägerier
41

. 

3.17.3 OECD 

OECD är en internationell organisation, bestående av 34 medlemsländer
42

. 

Organisationen engagerar sig i bolagsstyrningsfrågor och arbetet startade i samband med 

Millstein-rapporten, vilken betonade de samhälleliga infallsvinklarna på bolagsstyrning. 

Rapporten kom att bidra med såväl politiska medel som privata initiativ för 

konkurrensmarknaden. Rapporten bidrog även till att OECD, år 1991, framställde så 

kallade Principles of corporate governace (Sevenius 2010, s. 26). Principerna är främst 

till för att medlemsländerna skall kunna utföra sin bolagsstyrning på bästa möjliga sätt, 

                                                 
37

 http://www.frc.org.uk/about/trueandfair.cfm (2012-03-12) 
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men principerna kan även nyttjas av andra än medlemsländerna. Principerna fokuseras 

främst kring finansiella såväl som icke-finansiella börsnoterade bolag. De kan förklaras 

som evolutionära och det poängteras att principerna skall ses som hjälp vid förändringar. 

För att förbli konkurrenskraftiga och kunna möta nya krav och möjligheter är det viktigt 

att företag är villiga att förändra sig (OECD 2004, s. 13).  

 

Sverige har varit ett av OECD:s medlemsländer sedan år 1960. Som medlemsland 

innehar Sverige en ambassadör och flera diplomater i OECD. De hjälper till med de 

sedvanliga uppgifterna som krävs av länderna, såsom att bekräfta det strategiska arbetet 

och hjälpa till med den årliga budgeten. Det föreligger flera fördelar med att verka som 

medlemsland. OECD erbjuder exempelvis medlemsländerna studier rörande det specifika 

landet, såväl som i relation till andra länder. Vidare kan medlemmarna även få ta del av 

OECD:s forskning, analys såväl som sakkunskap. Den främsta fördelen med 

medlemskapet anses diskussionsforumet vara, det vill säga den möjlighet som finns att 

tala med och rådfråga andra aktörer
43

.  
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4 Empiri 

4.1 Inledning 

I detta kapitel ges läsaren en historisk tillbakablick kring hur ‖följ eller förklara‖-

principen har använts. Utgångspunkten är Kollegiets årsrapporter, vilka återfinns på deras 

hemsida
44

. Därefter redogörs för grönboken ‖En EU-ram för bolagsstyrning‖ i syfte att 

skildra framtiden för svensk bolagsstyrning. Utgångspunkten har varit de inkomna 

remissvaren från Sverige. Samtliga remissvar finns tillgängliga på Kommissionens 

hemsida
45

.  

4.2 Avvikelserapportering 

Koden instiftades under första halvårsskiftet år 2005 och dess syfte är att uppnå god 

bolagsstyrning. Nyckelord för att åstadkomma målet är transparens, effektivitet och 

kollegialt styrelsearbete. Koden bygger som tidigare nämnt på principen ‖följ eller 

förklara‖, vilken av Kollegiet anses vara den mest centrala principen (Kollegiet 2006, ss. 

1, 6-7, 14). Principens syfte är att företag, noterade på Nasdaq OMX Stockholm och 

NGM Equity, måste följa Koden eller i annat fall ange en förklaring till varför en 

avvikelse äger rum samt redogöra för en alternativ lösning (Kollegiet 2010a, ss. 3, 5). De 

som ansvarar för Koden är Kollegiet, vilket är ett normgivande organ med uppgift att 

följa och analysera Kodens tillämpning i praktiken. För att främja god bolagsstyrning 

publicerar Kollegiet årsrapporter i syfte att öppna upp för delad kunskap och diskussion 

kring svensk bolagsstyrning. Årsrapporterna innehåller sammanställd information, 

utvärderingar och bedömningar rörande bolagsstyrningens tillämpning och utveckling 

inom Sverige (Kollegiet 2006, ss. 1, 6-7).  

4.2.1 Kodens tillämpning år 2005 

I Kollegiets årsrapport från år 2006 redovisas Kodens tillämpning under det första året, 

det vill säga år 2005. Kollegiet undersökte de bolag som var noterande på 

Stockholmsbörsens A-lista och de bolag noterade på O-listan med ett marknadsvärde 

över tre miljarder kronor. Den totala bruttogruppen uppgick till 78 stycken bolag, dock 

utgick tre stycken bolag på grund av brutet räkenskapsår. Det fjärde bortfallet utgjordes 

av TV4:s lämnande av Stockholmsbörsen. Av de 74 stycken bolag som undersöktes, var 

det 18 stycken bolag som inte gjorde några avvikelser alls. Mest förekommande var att 

bolagen redovisade antingen en, två eller tre avvikelser, vilket representeras av vardera 

14 stycken bolag.  Fyra stycken bolag redovisade fyra, fem och sex avvikelser. Två 

stycken bolag gjorde nio respektive 14 avvikelser. I diagrammet på nästkommande sida 

redogörs för antal bolag och antalet avvikelser. Varje stapel innehåller en procentsats som 

visar relationen mellan antal företag som gjort avvikelser sett till den totala populationen 

(74 stycken bolag). Det totala antalet avvikelser som förekom var 167 stycken, det vill 

säga 2,25 avvikelser per bolag.  
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Figur 4: Antal avvikelser år 2005 

4.2.2 Kodens tillämpning år 2006 

Kodens tillämpning år 2006 redogörs i Kollegiets årsrapport från år 2007. Liksom 

föregående år har Koden enbart berört de bolag som är noterade på A-listan och de bolag 

noterade på O-listan med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor. År 2006 fanns 101 

stycken företag i undersökningsgruppen. Som ett resultat av de bolag som tillämpar 

brutet räkenskapsår, skedde ett bortfall om tio stycken bolag. Det resulterade således i en 

totalgrupp innehållande 91 stycken bolag. Ett av dessa bolag hade redovisat avvikelser 

‖mellan raderna‖ vilket innebar att det inte kunde användas i undersökningen och 

totalgruppen blev därför 90 stycken bolag. Majoriteten av de undersökta bolagen, 33 

stycken, redovisade noll avvikelser. Det var 26 stycken bolag som gjorde en avvikelse 

från Koden. Två och tre avvikelser gjordes av 15 respektive 11 bolag. Fyra stycken 

avvikelser, vilket var det högsta antalet, gjordes av fem stycken bolag. Respektive stapel i 

diagrammet nedan visar en procentsats som redogör för relationen mellan antal företag 

som gjort avvikelser sett till den totala populationen (90 stycken bolag). Det skedde totalt 

105 stycken avvikelser från Koden, vilket innebär 1,18 avvikelser per bolag. 

 

 
Figur 5: Antal avvikelser år 2006 
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4.2.3 Kodens tillämpning år 2007 

I Kollegiets årsrapport från år 2008 redovisas Kodens tillämpning år 2007. De bolag som 

berörts av Koden är, precis som de två första åren, de som är noterade på 

Stockholmsbörsens A-lista och de på O-listan med ett marknadsvärde över tre miljarder 

kronor. Den totala bruttogruppen som ingick i årets undersökning var 115 stycken bolag. 

Dock skedde ett bortfall om nio stycken bolag, på grund av att dessa bolag tillämpar 

brutet räkenskapsår, vilket således innebär att 106 stycken bolag representeras i 

undersökningsgruppen. Det var totalt 43 stycken av de 106 undersökta bolagen som inte 

gjorde någon avvikelse överhuvudtaget. En rapporterad avvikelse gjordes av 33 stycken 

bolag, medan 26 stycken bolag redovisade två avvikelser. Tre och fyra avvikelser gjordes 

av ett respektive tre bolag. I varje stapel i diagrammet nedan finns en procentsats som 

påvisar antal företag som gjort avvikelser i förhållande till hela populationen (106 

stycken bolag). Detta år gjordes totalt 100 avvikelser från Koden, det resulterar således i 

1,06 avvikelser per bolag.  

 

 
Figur 6: Antal avvikelser år 2007 

4.2.4 Kodens tillämpning år 2008 

Kollegiets årsrapport från år 2009 innehåller information om Kodens tillämpning år 2008. 

Den första juli år 2008 reviderades Koden och kom då även att beröra samtliga bolag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. Bolagen skall sålunda tillämpa 

Koden i överensstämmelse med gällande noteringsavtal för respektive börs. År 2008 

omfattades totalt 278 stycken bolag av Koden. Av dessa var 98 stycken kodbolag från 

tidigare år medan 148 stycken var nya OMX-bolag och 32 stycken var nya NGM-bolag. 

Berört år skedde ett bortfall om 32 stycken bolag till följd av att dessa antingen tillämpat 

brutet räkenskapsår eller att avnotering/uppköp skett. Det resulterar i 246 stycken 

undersökta bolag. Bilden nedan påvisar att 133 stycken bolag, tillämpade Koden till fullo. 

79 stycken bolag redovisade en avvikelse, medan 22 stycken av bolagen gjorde två 

avvikelser från Koden. Fem bolag gjorde tre avvikelser, medan sju bolag sammanlagt 

gjorde mellan fyra till sex avvikelser. I diagrammet på följande sida påvisas förhållandet 

mellan antal avvikelser sett till hela populationen (246 bolag). År 2008 uppgick det totala 

antalet avvikelser till 171 stycken, det vill säga 0,7 avvikelse per bolag.  
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Figur 7: Antal avvikelser år 2008 

4.2.5 Kodens tillämpning år 2009 

Kodens tillämpning år 2009 återfinns i Kollegiets årsrapport från år 2010. Totalt 

omfattades 261 stycken bolag av Koden, varav 236 stycken var företag vars aktier var 

upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm. Gruppen som representerar NGM 

Equity utgjordes därmed av 25 stycken bolag. Det skedde ett bortfall om nio stycken 

bolag, på grund av brutet räkenskapsår eller att avnotering/uppköp förekommit. Den 

undersökta gruppen blev 252 stycken bolag. Detta år gjorde hälften av de undersökta 

bolagen, det vill säga 126 stycken, noll antal avvikelser. En avvikelse redovisades av 88 

stycken bolag, medan 38 stycken bolag gjorde fler än en avvikelse. Till skillnad från 

tidigare år har Kollegiet inte specificerat antal avvikelser vilka var fler än en, utan de 

redovisas i en sammanslagen grupp. I nedanstående bild redovisas procentsatser i 

förhållande till den undersökta populationen (252 stycken bolag). År 2009 uppgick 

antalet avvikelser till 182 stycken, vilket således resulterar i 0,74 avvikelse per bolag. 

  

 
Figur 8: Antal avvikelser år 2009 
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4.2.6 Kodens tillämpning år 2010 

Kollegiet presenterar i årsrapporten från år 2011 Kodens tillämpning år 2010. Detta år 

berördes 252 bolag av Koden. Bolagen vilka var noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

var 232 stycken, och NGM Equity utgjordes av 20 stycken bolag. Brutet räkenskapsår 

eller avnotering/uppköp medförde emellertid ett bortfall om nio stycken bolag. 

Totalgruppen hamnade därmed på 239 stycken bolag. Liksom föregående år var det 

hälften av bolagen, 120 stycken, som inte redovisade någon avvikelse från Koden. En 

avvikelse gjordes emellertid av 93 stycken bolag, medan 26 stycken bolag gjorde fler än 

ett avsteg från Koden. Kollegiet har inte gjort någon fördelning över dessa avvikelser. 

Det går sålunda inte att precisera detta antal vidare eftersom det inte skett en 

specificering. Diagrammet nedan påvisar respektive procentsats i relation till den 

undersökta totalgruppen (239 bolag). År 2010 rapporterades sammanlagt 160 avvikelser 

från Koden, det innebär 0,67 avvikelse per bolag.  

 

 

Figur 9: Antal avvikelser år 2010 

4.3 Förklaringarnas acceptans och informationsvärde 

Förklaringarnas acceptans bestäms av bolagsstyrningens målgrupp, vilken uteslutande 

består av ägarna och övriga aktörer på kapitalmarknaden. Det finns emellertid vissa 

riktlinjer för vad som anses vara en godtagbar förklaring. De bör vara konkreta, 

informativa och så långt det är möjligt utgå från ett företags specifika förutsättningar. De 

förklaringar som anses ha lågt informationsvärde är de som är abstrakta och saknar 

koppling till det berörda bolaget (Kollegiet 2010b, s. 20). 

 

Kollegiet redovisar årligen förklaringarnas informationsvärde i sina årsrapporter. 

Förklaringarna blir där bedömda från nivån bra till obefintlig/otillräcklig. Exempelvis 

presenterades 67 stycken bra förklaringar år 2005, medan antalet acceptabla var 53 

stycken och obefintliga/otillräckliga 47 stycken efter Kodens första tillämpningsår. I 

tabellen som följer på nästkommande sida redogörs en sammanställning över 

förklaringarnas informationsvärden samt en procentuell jämförelse för respektive år.  
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Förklaringarnas informationsvärde        
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bra 67 56 54 49 50 43 
Acceptabel 53 27 30 75 79 93 
Ingen/otillräcklig 47 24 16 47 53 24 
Totalt 167 107 100 171 182 160 

       
       
Fördelning av förklaringarnas informationsvärde i förhållande till antal avvikelser   
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Antal bra förklaringar   40% 52% 54% 29% 28% 27% 
Antal acceptabla förklaringar 32% 25% 30% 44% 43% 58% 
Antal otillräckliga/obefintliga förklaringar 28% 23% 16% 27% 29% 15% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Figur 10: Förklaringarnas informationsvärde 

4.4 En EU-ram för bolagsstyrning 

Den femte april år 2011 utkom ett förslag som kan förändra den svenska 

bolagsstyrningen.  Förslaget presenterades i form av grönboken ‖En EU-ram för 

bolagsstyrning‖, vilken synonymt kommer att benämnas grönboken i denna studie. Syftet 

med grönboken är att se hur effektiva dagens ramverk är avseende bolagsstyrning i 

europeiska bolag. Målet med grönboken är att stärka den inre marknaden, göra den 

framgångsrik såväl som att sätta individen i centrum och att återfå tilltron på marknaden. 

En grundförutsättning för att uppnå målet är att företag måste visa sina anställda, 

aktieägare och samhället största möjliga ansvar. Socialt ansvar och bolagsstyrning 

framställs i grönboken som framgångsrecept för att uppnå en effektiv inre marknad 

(Kommissionen 2011, s. 2).  

 

Rörande det sociala ansvaret har Kommissionen redan genomfört vissa åtgärder, såsom 

ett offentligt samråd angående företags offentliggörande av icke-finansiella uppgifter. Till 

följd av nyss nämnda, kommer bolagsstyrning nu att anta fokus. Bolagsstyrning syftar till 

att styra samt kontrollera bolag och dess relationer. Ramverken för fenomenet består av 

lagstiftning såväl som icke-bindande regler. Direktivet 2006/46/EG främjar att koder 

används på nationell nivå, men yrkar på att bolagen tar hänsyn till den grundläggande 

principen ‖följ eller förklara‖. Skulle det sociala ansvaret och bolagsstyrningen fungera 

exemplariskt kan det följaktligen resultera i att tillväxtmålen i Europa 2020-strategin 

realiseras (Kommissionen 2011, s. 2). 

 

För att grönboken skall uppnå bästa möjliga resultat har frågorna valts ut grundligt. Vissa 

av frågorna som används har uppkommit som ett resultat av grönboken ‖Om 

företagsstyrning i finansiella institut och om ersättning‖ från juni 2010, medan andra 

frågor framkommit genom intervjuer genomförda av Kommissionen. De som intervjuats 

har varit börsnoterade företag från olika länder och branscher. De frågor som behandlas i 

grönboken ‖En EU-ram för bolagsstyrning‖ berör:  
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 Styrelser. Styrelsen måste vara högpresterande och effektiv för att kunna hantera 

ledningen. Det innebär att externa styrelseledamöter med tillämplig kompetens 

bör ingå i styrelsen. Viktigt att poängtera är även att de skall vara beredda att 

lägga ned rikligt med tid. Styrelseordförandes roll och ansvar för riskhantering 

lyfts upp som primära områden.  

 Aktieägare. Aktieägarna bör vara aktiva och kräva ansvar av företagsledningen. 

Det föreligger idag bevisning på att aktieägarna fokuserar mycket på kortsiktiga 

resultat och det framgår att ett långsiktigt tänkande bör uppmuntras.  

 ”Följ eller förklara”. Principen utgör plattformen för EU:s ram kring 

bolagsstyrning. En nygjord studie har visat att kvaliteten på avvikelserna är 

bristfällig samt att kontrollen över kodernas tillämpning är otillfredsställande i 

flertalet medlemsländer. Målet är sålunda att förbättra situationen (Kommissionen 

2011, ss. 3-4).   

 

Ovan nämnda förslag sändes ut på remiss tillsammans med 25 stycken frågor. Åsikter 

från allmänheten skulle återlämnas senast den 22 juli år 2011 (Kommissionen 2011, s. 

20). Det inkom sammanlagt 409 stycken remissvar, varav 30 stycken kom från Sverige
46

. 

Det är dessa 30 stycken som studien bygger på. Studien kommer även att centreras kring 

fråga 24 och 25, vilka berör ‖följ eller förklara‖-principen.  

 

‖Följ eller förklara‖-principen är av många en uppskattad metod, vilken innebär att 

avvikelser är acceptabelt såvida de är detaljerade, specifika och konkreta. Det föranleder 

att metoden är ytterst flexibel. Flexibiliteten medför att ramverket kan anpassas efter 

bland annat företags storlek och ägarstruktur. Principen anses även ge en ökad 

ansvarskänsla, som ett resultat av den anpassning företag erbjuds. Det har på senare tid 

uppmärksammats att det föreligger stora brister i principens tillämpning, vilket lett till att 

aspekten nu behandlas i grönboken. Det har följaktligen framkommit att cirka 60 % av 

förklaringarna som angetts varit otillräckliga, vilket innebär att framtida eller nuvarande 

investerare inte får den information som krävs. Det kan dock konstateras att avvikelserna 

med tid har förbättrats, som ett resultat av utbildningar och liknande. Det finns emellertid 

fortfarande mycket att arbeta med.  Målet med grönboken är sålunda att uppnå ett mer 

fungerande system genom att öka kvaliteten i bolagsstyrningsrapporterna (Kommissionen 

2011, ss. 18-19).   

 

En aspekt som uppkommit på senare tid är att bolagsstyrningskoderna skall erhålla 

hårdare krav genom bland annat lagstiftning. Hårdare krav berör dels kontrollen av 

årsberättelserna som företaget ger ut. I dagsläget är det investerarnas uppgift att 

kontrollera att skyldigheten införlivas. Förslaget som nu ligger under bearbetning är att 

låta en tillsynsmyndighet kontrollera avvikelserna, det vill säga inte bara granska att en 

formell rapport offentliggjorts. Myndigheten skall i förslaget även kunna offentliggöra 

resultaten, i förhoppning att skapa praxis och större öppenhet. En vidare aspekt som 

behandlas är formella sanktioner i de fall företag allvarligt bryter mot 
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bolagsstyrningskoderna. Frågorna som ställdes i grönboken för att lyfta, och 

förhoppningsvis lösa, problematiken är (Kommissionen 2011, ss. 19-20): 

 

 

‖Anser du att man bör kräva att företag som gör avsteg från rekommendationerna i 

bolagsstyrningskoder ingående redogör för varför man gjort avsteg och vilka alternativa 

lösningar man valt?‖ 

 

‖Anser du att tillsynsorganen bör ha rätt att kontrollera den informativa kvaliteten på 

förklaringar som ges i årsberättelser om bolagsstyrning och kräva att företagen vid behov 

kompletterar sina uppgifter? Vilken roll bör de i så fall ha?‖ (Kommissionen 2011, s. 20) 

 

 

Inkomna remissvar har av Kommissionen sorterats in i tre grupper; individuella svar, 

offentliga myndigheter och registrerade organisationer. Instanserna som svarat på 

grönbokens förslag kommer att presenteras mer ingående nedan, dock presenteras de i 

alfabetisk ordning. Därefter kommer instansernas åsikter att, rörande fråga 24 och 25, 

redogöras för. Samtliga remissvar, vilket utgör underlaget, återfinns på Kommissionens 

hemsida
47

. 

4.5 Presentation av de svarande 

4.5.1 Alecta 

Tjänsteföretaget Alecta grundades år 1917 och arbetar för att skapa ekonomisk trygghet 

under och efter arbetslivet
48

. 

4.5.2 Civilutskottet 

Civilutskottet återuppstod på nytt år 2006 och behandlar ärenden från exempelvis 

äktenskaps- och jordabalken. Utskottet behandlar även ärenden inom bland annat 

skadeståndsrätt och bostadspolitik
49

.  

4.5.3 Electrolux 

Electrolux arbetar med eftertänksam design för hemmet. Företaget är världsledande inom 

hushållsapparater samt övrig apparatur för professionellt bruk
50

. 

4.5.4 Eniro 

Eniro är nordens största sökmotor och företaget specialiserar sig både på företag såväl 

som privatpersoner. Deras förhoppning är att erbjuda en enkel väg att finna den 

information som efterfrågas
51

.  
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4.5.5 Ericsson 

Ericsson arbetar inom telekommunikationsbranschen, där de även är ledande. Ericsson är 

ett av få företag som erbjuder helhetslösningar till kunder inom berörd bransch
52

.  

4.5.6 Far 

Branschorganisationen Far bildades år 2006 genom att revisionsföreningarna FAR och 

Svenska Revisorsamfundet sammanslöts. Organisationen utvecklar branschen för 

revisorer och rådgivare
53

.  

4.5.7 Fondbolagens förening 

Fondbolagens förening grundades år 1979 och branschorganisationen har till uppgift att 

främja fondspararnas samt fondbolagens intressen
54

.  

4.5.8 Fjärde AP-fonden 

Fjärde AP-fonden är en av de fem buffertfonderna inom det svenska allmänna 

pensionssystemet. Fjärde AP-fondens uppgift är att arbeta med förvaltning och 

fondkapital och på så vis uppnå stabilitet
55

.  

4.5.9 Första AP-fonden 

Första AP-fonden är en av de fem buffertfonderna med verkan inom det svenska 

pensionssystemet. Första AP-fonden är den största fonden med mål att betala ut 

pensioner vid tillfällen av låga pensionsinbetalningar
56

.  

4.5.10 H&M 

H&M grundades år 1947 och arbetar för att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris
57

.  

4.5.11 Industrivärden 

Investmentbolaget Industrivärden är ett av de ledande i Norden. Företagets affärsidé är att 

utveckla aktievärde utifrån aktivt ägande såväl som att bedriva professionell 

investeringsverksamhet
58

.  

4.5.12 Ingemund Hägg 

Ingemund Hägg är professor i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen på 

Uppsala Universitet
59

.   
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4.5.13 Investor AB 

Investmentbolaget Investor AB är ett snart hundraårigt bolag grundat av familjen 

Wallenberg. Företagets mål är att skapa avkastning på lång sikt genom att äga och 

utveckla bolag med framtida potential
60

.  

4.5.14 IÄF 

Institutionella ägares förening för regeringsfrågor på aktiemarknaden (IÄF) är en 

sammansättning av de 14 stycken största institutionella aktieägarna i Sverige. Föreningen 

syftar till att uppnå ökad självreglering på den svenska aktiemarknaden
61

.   

4.5.15 Kollegiet  

Kollegiet är ett normgivande organ, vilket arbetar för att främja god bolagsstyrning. 

Deras huvudsakliga uppgift är att förvalta Koden
62

.  

4.5.16 NCC 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsföretag med mål att skapa värde för 

kunder och aktieägare
63

.  

4.5.17 Nordea 

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa, vars vision är att vara en ‖great 

European bank‖
 64

.  

4.5.18 Nordic Financial Unions 

Nordic Financial Unions (NFU) består av åtta nordiska medlemsförbund, varav 

Finansförbundet representerar Sverige. Dess uppgift är att göra 160 000 stycken 

anställdas röster hörda, dels i EU-systemet och dels gentemot transnationella företag
65

. 

4.5.19 Regeringskansliet 

Regeringskansliets uppgift är att hjälpa regeringen att styra, såväl som att förverkliga, sin 

politik. Regeringskansliet är politiskt grundat, vilket innebär att det är regeringen som 

bestämmer vilka frågor Regeringskansliet skall behandla
66

.  

4.5.20 SAAB 

SAAB grundades år 1937 med en vision att säkra nationens utbud av militära flygplan
67

. 

SAAB förser idag den globala marknaden med allt från militärt försvar till civil 

säkerhet
68

.   
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4.5.21 SCA 

SCA tillverkar personliga hygienprodukter och är ett av världens största bolag inom 

berört område. De är även det näst största förpackningsföretaget i Europa, liksom en av 

Europas mest framgångsrika tillverkare inom skogsprodukter
69

.  

4.5.22 Skandia 

Skandia är en oberoende bank- och försäkringskoncern, vilka ägs av bolagets kunder. De 

är en av Nordens största inom sin bransch och erbjuder bland annat 

försäkringslösningar
70

.  

4.5.23 SKF 

SKF-koncernen är världsleverantör av produkter, lösningar och tjänster inom exempelvis 

rullningslager, tätningar och smörjsystem. Bolaget grundades år 1907 och finns idag i fler 

än 130 länder
71

.  

4.5.24 SSAB 

SSAB tillverkar höghållfast stål och är ledande producent i Norden och Nordamerika. 

Stålet marknadsförs under varumärken såsom Toolox och Domex
72

.  

4.5.25 Svenska Bankföreningen 

Svenska bankföreningen företräder Sveriges banker och bidrar med förutsättningar för att 

kunna erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga produkter och tjänster, till privatpersoner 

såväl som företag
73

.   

4.5.26 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv företräder Sveriges drygt 60 000 företagare. De har som mål att 

Sverige skall återta en ledande välståndsposition. De har, till följd av nyss nämnda, till 

uppgift att se till att de svenska företagen har goda villkor för att verka och växa
74

. 

4.5.27 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, även kallat Aktiespararna, grundades år 1966. 

Förbundet är en självständig, icke-vinstdrivande organisation vars mål är att stödja 

individer som är verksamma på aktiemarknaden. Det vill säga människor som har 

investerat i aktier, fonder eller liknande
75

.  
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4.5.28 The Association of listed companies 

The Association of listed companies har till uppgift att förhandla kring 

Stockholmsbörsens regelverk såväl som att skydda medlemmarnas intressen i frågor 

rörande registrering av börsavtal
76

.  

4.5.29 Tredje AP-fonden 

Tredje AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet, vars mål 

är att skapa inflationsrensad avkastning om minst fyra procent per år
77

.  

4.5.30 Volvo 

Volvo är ett av bilindustrins mest välkända varumärken, vilka varit verksamma sedan år 

1927. Företaget bidrar med världsledande innovationer inom sin bransch
78

.  

4.6 Respondenternas åsikt kring fråga 24 

Nedan redogörs för de svar som inkommit på den utgivna grönbokens fråga 24. Frågan 

som ställts lyder: 

 

 

‖Anser du att man bör kräva att företag som gör avsteg från rekommendationerna i 

bolagsstyrningskoder ingående redogör för varför man gjort avsteg och vilka alternativa 

lösningar man valt?‖ (Kommissionen 2011, s. 20) 

 

 

Remissvaren presenteras i alfabetisk ordning. Det skall poängteras att respondenterna 

återgivit sina svar på skilda vis. Vissa har valt att skriva svaret i en löpande text där 

frågorna inte specificerats, medan andra tydligt redovisat sina åsikter rörande frågorna. 

Vid tillfällen där respondenterna valt att skriva svaret i löpande text har en angivelse 

gjorts.  

4.6.1 Alecta 

Alecta framhåller att de står bakom dagens bolagsstyrningssystem. De menar på att en 

detaljerad redogörelse kring avvikelsen inte skall behöva tillämpas, utan att det räcker 

med en vanlig förklaring.  

4.6.2 Civilutskottet 

Civilutskottet har sammanställt sina åsikter i en löpande text. De framhäver vikten av god 

bolagsstyrning för den inre marknaden och anser att vissa moment redan är behandlade 

genom lag eller självreglering, såsom att motivera avvikelser. Vidare påpekas att 

ytterligare regleringar inte är nödvändigt. Skulle det dock bli aktuellt, bör förändringar 

ske på nationell nivå.  
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4.6.3 Electrolux 

Electrolux har valt att svara på grönbokens förslag genom att skriva en sammanfattning 

av deras samlade synpunkter.  Det går således inte att utläsa något specifikt svar på fråga 

24.  

4.6.4 Eniro 

Eniro framställer inledningsvis att Sverige har världens bästa bolagsstyrning, vilken stöds 

av lagstiftare såväl som företag och investerare. De anger att den ständiga förbättringen 

av ‖följ eller förklara‖-principen föranleder att de avvisar en eventuell reglering.  

4.6.5 Ericsson 

Ericsson presenterar sina åsikter i löpande text och det är därmed svårt att utläsa ett 

konkret svar. Ericsson anger dock att de är en del av Svenskt Näringsliv och stödjer 

därför deras åsikter.  

4.6.6 Far 

Far anser att det är viktigt att förklaringar till avvikelser anges och att företag motiverar 

sitt ställningstagande, då det är en naturlig del av ‖följ eller förklara‖-principen.   

4.6.7 Fjärde AP-fonden 

Fjärde AP-fonden anser att företag borde avge en detaljerad förklaring kring en eventuell 

avvikelse och även beskriva den alternativa lösningen.  

4.6.8 Fondbolagens förening 

Fondbolagens förening framhåller att fler informativa förklaringar bör krävas av bolagen. 

De anser att företag borde redogöra för de avvikelser som sker, samt berätta hur de väljer 

att gå tillväga.  

4.6.9 Första AP-fonden 

Första AP-fonden anser att företag tydligt skall förklara sin avvikelse och även delge 

vilken lösning som istället valts. I Sverige sker en tydlig avvikelserapportering och Första 

AP-fonden menar på att den svenska modellen skulle kunna stipulera exempel för 

omvärlden. 

4.6.10 H&M 

H&M redogör för sina ställningstaganden i löpande text, det är därför svårt att utläsa ett 

konkret svar. De uttrycker dock att de förespråkar ‖följ eller förklara‖-principen, 

eftersom den erbjuder en högre ambitionsnivå.   

4.6.11 Industrivärden 

Industrivärden har framställt sina åsikter i löpande text och uttrycker att de motsätter sig 

en hårdare reglering rörande avvikelserna. Ståndpunkten grundas i att marknaden reglerar 

sig själv genom att en aktör på kapitalmarknaden tydligt avgör om en förklaring är 

acceptabel eller ej. Kvittot på oacceptabla förklaringar ges genom att aktörer avstår från 
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att investera i berört bolag. Till följd av nyss nämnda anser Industrivärden att aktieägarna 

styr och att det därmed inte behövs ytterligare reglering.  

4.6.12 Ingemund Hägg 

Ingemund Hägg har valt att svara på frågorna i löpande text. Han framhåller ‖följ eller 

förklara‖-principen som något positivt, och om principen följer rekommendationerna är 

den riktigt bra. Han anser därför att Kommissionens förslag inte bör införlivas på något 

plan.  

4.6.13 Investor AB 

Investor AB delger sina åsikter i löpande text och det är därför svårt att utläsa ett konkret 

svar. I sammanställningen framhåller de att de förespråkar Svenskt Näringslivs åsikter, 

dock nämns inte ‖följ eller förklara‖-principen.  

4.6.14 IÄF 

IÄF anser allmänt att ‖följ eller förklara‖-principen är att föredra eftersom den kan 

implementeras efter ett lands omständigheter. Principen beskrivs av dem som flexibel och 

förespråkas därför framför en reglering. IÄF anser att det är viktigt att företag anger 

varför de valt att göra en eventuell avvikelse samt vilken lösning som tillämpats. IÄF 

skriver uttryckligen att den svenska modellen för bolagsstyrning borde stipulera exempel 

för omvärlden.  

4.6.15 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

Kollegiet ställer sig bakom Kommissionens förslag rörande mer detaljerade förklaringar. 

De menar på att mer information krävs när företag väljer att avvika från Koden. 

4.6.16 NCC 

NCC anser inte att någon ytterligare reglering krävs. Det grundar de på att Sverige, i 

grönboken, framställs som en bra förebild samt att förklaringarnas informationsvärde 

ökat.  

4.6.17 Nordea 

Nordea framhåller, i sitt svar, vikten av att företag tydligt redovisar avvikelser från 

Koden såväl som den alternativa lösningen. De framhäver även att Koden kan stipulera 

förebild för omvärlden.   

4.6.18 Nordic Financial Unions 

NFU är positiva till detaljerade förklaringar och anser att sanktioner bör övervägas om 

rättsliga överträdelser förekommer. De anger även att en sund bolagsstyrning är av 

betydande vikt för hållbara europeiska ekonomier.   

4.6.19 Regeringskansliet 

Regeringskansliet anser att ‖följ eller förklara‖-principen fungerar föredömligt. De 

förespråkar fördelen med att låta företag utforma uppförandekoder på egen hand. De 

anser vidare att principen är ett verktyg för att minska bolagens administrativa börda. 

Regeringskansliet anger att ‖följ eller förklara‖-principen är flexibel och 
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konkurrenskraftig i Europa såväl som globalt, samt att den ständigt främjar en positiv 

utveckling. Regeringskansliet är enig med Kommissionen angående oron kring de 

bristande förklaringarna. De anser att det är av stor vikt att förklaringarna håller hög nivå 

för att systemet skall fungera korrekt och därmed överensstämma med Koden. 

Regeringskansliet anser dock inte att det föreligger behov av lagstiftning eftersom Koden 

redan idag ställer krav på avvikelserapportering.  

4.6.20 SAAB 

SAAB framhåller inledningsvis att svensk bolagsstyrning på flera sätt är ett gott 

föredöme för bolagsstyrning i allmänhet. De uttrycker att ‖följ eller förklara‖-principen är 

allmänt accepterad av lagstiftare såväl som av företag och investerare. Då det på senare 

tid påvisats att de förklaringar som anges i samband med avvikelserna förbättrats, anser 

SAAB inte att det är nödvändigt med någon vidare reglering.   

4.6.21 SCA  

I grönboken framhålls Koden och dess krav på rapportering kring avvikelser som ett 

föredömligt exempel. Av grönboken framgår även att ‖följ eller förklara‖-principen, 

vilken är implementerad i de flesta koder, är allmänt accepterad av såväl lagstiftare som 

företag och investerare. Vidare framställs att förklaringarna som anges till avvikelserna 

sakta men säkert förbättras och därför avvisar SCA ytterligare reglering. 

4.6.22 Skandia 

Skandia har redovisat sina svar i löpande text. De upplyser att de är en del av IÄF och 

främjar därför deras ståndpunkter. De framhåller förståelse för Kodens komplexitet och 

att aktieägarnas olika roller är vitala för att utveckla en god bolagsstyrning. Skandia 

uttrycker att det i dagsläget finns för lite forskning kring ämnet för att införa en eventuell 

reglering. De menar även på att olikheterna runt om i världen gör det svårt att 

upprätthålla ett system. De anser istället att det är bättre att länderna emellan byter 

erfarenheter för att på egen hand utveckla ett optimalt system. Skandia poängterar att den 

finansiella sektorns problem inte skall påverka de ‖vanliga‖ företagen.  

 

Den svenska modellen har nyligen blivit utnämnd till den bästa och Skandia ställer sig 

bakom självreglering som utgångspunkt. Enligt ‖följ eller förklara‖-principen föreligger 

det krav på företag att redovisa avvikelser och lösningar, något Skandia framhåller som 

vitalt. Sammanfattningsvis anser Skandia att mer forskning krävs på området innan större 

förändringar kan göras.   

4.6.23 SKF 

SKF har redovisat sina åsikter i löpande text och det är därför att utläsa ett konkret svar. 

SKF uttrycker inledningsvis att de förespråkar självreglering, tillika ‖följ eller förklara‖-

principen. De menar på att principen leder till att Koden kan ställa högre krav än 

lagstiftningen ger möjlighet till, samtidigt som företag ges möjlighet att avvika från 

Koden. De förespråkar att Koden och ‖följ eller förklara‖-principen borde kvarstå. Det 

grundar de på att den erbjuder fördelar såsom stöd från handel och industri, möjlighet att 

ställa högre krav såväl som möjlighet att utveckla och anta förändringar snabbare.  
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4.6.24 SSAB 

SSAB anser inte att det är nödvändigt att genomföra vidare förändringar kring ‖följ eller 

förklara‖-principen. Ställningstagandet grundar de på att svensk bolagsstyrning utsetts 

som ett föredöme för andra. Principen är allmänt accepterad av bland annat lagstiftare, 

företag och investerare. På senare tid har det uppmärksammats att förklaringarna i 

samband med avvikelserna sakta men säkert har förbättrats.  

4.6.25 Svenska Bankföreningen 

Svenska Bankföreningen är positiv till att kräva detaljerade förklaringar kring avvikelser 

och anser att Koden är ett föredömligt exempel.  

4.6.26 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv framhäver styrkan i Koden och ‖följ eller förklara‖-principen. De 

poängterar att ytterligare reglering saknar relevans eftersom det påvisats att 

förklaringarna förbättrats stegvis över tid.  

4.6.27 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 

Aktiespararna vidhåller precis som Kommissionen att ‖följ eller förklara‖-principen är ett 

vitalt verktyg inom bolagsstyrning samt att en bearbetning är av behov.  

4.6.28 The Association of listed companies 

The Association of listed companies menar att Koden och de krav som framställs i denna 

utgör bra exempel på hur avvikelserapportering skall ske. De tillägger även att ‖följ eller 

förklara‖-principen besitter ett starkt stöd hos tillsynsmyndigheter och företag såväl som 

hos investerare. Dessutom har en gradvis förbättring skådats kring de avvikelser som 

företagen redogör för. Med hänsyn till nyss nämnda anser de att ingen ytterligare 

reglering inom området krävs.  

4.6.29 Tredje AP-fonden 

Tredje AP-fonden är enig med Kommissionen och anser således att de bolag som väljer 

att göra avvikelser skall redogöra för dessa, samt ange hur de valt att gå tillväga istället.  

4.6.30 Volvo 

Volvo har presenterat sina svar i löpande text och det är därför svårt att utläsa ett konkret 

svar. De upplyser att de delar Svenskt Näringslivs syn på ärendet. De framhåller 

emellertid att ökade rapporteringskrav kan resultera i att bolag väljer att lämna börsen, 

vilket medför minskad transparens. Det kan dessutom tilläggas att ökade administrativa 

kostnader kan bli en följdeffekt för företagen.  

4.6.31 Sammanställning 

I nedanstående bild har samtliga respondenters åsikter kring fråga 24 omkodats till 

svarsalternativen ja, nej eller går inte att utläsa. Poängteras skall att det är svårt att 

hårddra respondenternas åsikter eftersom det kan förekomma orsaker till deras 

ställningstagande. Exempelvis kan ett företag ha svarat att avvikelser skall vara 

detaljerade men samtidigt angett att Koden skall stipulera exempel för omvärlden. En 
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förklaring av denna karaktär har bedömts som jakande till grönbokens förslag. Samtliga 

åsikter går emellertid alltid att utläsas i sin helhet ovan.  

 
Figur 11: Sammanställning av respondenternas svar på fråga 24 

4.7 Respondenternas åsikt kring fråga 25 

Nedan redogörs för de svar som inkommit på den utgivna grönbokens fråga 25. 

 

 

‖Anser du att tillsynsorganen bör ha rätt att kontrollera den informativa kvaliteten på 

förklaringar som ges i årsberättelser om bolagsstyrning och kräva att företagen vid behov 

kompletterar sina uppgifter? Vilken roll bör de i så fall ha?‖ (Kommissionen 2011, s. 20) 

 

 

Remissvaren presenteras i alfabetisk ordning. Det skall poängteras att respondenterna 

återgivit sina svar på skilda vis. Vissa har valt att skriva svaret i en löpande text där 

frågorna inte specificerats, medan andra tydligt redovisat sina åsikter rörande frågorna. 

Vid tillfällen där respondenterna valt att skriva svaret i löpande text har en angivelse 

gjorts.  

4.7.1 Alecta 

Alecta har inte angett något svar på frågan om tillsynsorgans framtida inblandning.   

4.7.2 Civilutskottet 

Civilutskottet har framställt sina svar i löpande text. De uttrycker inledningsvis att 

självregleringen är välfungerande. Ytterligare kontroll av bolagsstyrningsrapporterna och 

dess avvikelser skulle, enligt Civilutskottet, medföra onödiga administrativa kostnader. 

De påpekar att både bolagets och ägarnas handlingsfrihet utsätts om fler regleringar 

tillkommer. Om nya regler ändå blir aktuella, bör de behandlas på nationell nivå.   

4.7.3 Electrolux 

Electrolux har sammanställt sina åsikter i löpande text. I sammanställningen anges att de 

inte förespråkar en reglering. De menar på att om en reglering görs kommer det att 

innebära en ekonomisk börda för företagen, vilket i slutändan kommer att resultera 
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negativt på flexibiliteten och konkurrenskraften. Electrolux råder sålunda Kommissionen 

att inte vidta åtgärder som kan få negativ effekt på självregleringen.  

4.7.4 Eniro 

Vad det gäller uppgiften att undersöka om Koden följs, anser Eniro att börsen torde 

behålla ansvaret medan aktörerna på kapitalmarknaden skall svara för bedömningen 

rörande förklaringarnas godtagbarhet. Eniro ställer sig helt bakom 

självregleringssystemet och anser inte att nationella myndigheter skall ha befogenhet att 

övervaka avvikelserna. 

4.7.5 Ericsson 

Ericsson har redogjort för sina åsikter i löpande text. De anser att förslaget om reglering 

hindrar och hämmar ägarna att leda bolagen de är involverade i. De framhåller även att en 

reglering på lång sikt kan leda till minskad öppenhet eftersom företag kan välja att avsäga 

sig notering. Ericsson ställer sig sålunda frågande till om förslagen kommer att resultera i 

förbättrad bolagsstyrning och ökat förtroende från allmänheten. Om Kommissionens 

förslag skulle genomföras anser Ericsson att självregleringen kommer att försämras samt 

att den administrativa bördan kommer öka, vilket försämrar både flexibiliteten och 

konkurrenskraften. 

4.7.6 Far 

Rörande kontroll av bolagsstyrningsrapporterna anser Far att det är upp till respektive 

bolags revisor att hantera denna funktion. De anser att det är för radikalt att låta 

övervakande organ inspektera de firmaförhållanden som återfinns i 

bolagsstyrningsrapporten.  

4.7.7 Fjärde AP-fonden 

Fjärde AP-fonden anger inget tydligt svar på fråga 25. De anser dock att svensk 

bolagsstyrning borde stipulera exempel för andra medlemsländer. De menar på att 

Kollegiets årliga sammanställningar på ett tydligt sätt presenterar hur avvikelserna sker.  

4.7.8 Fondbolagens förening 

Fondbolagens förening uttrycker att det behövs någon form av kontroll eller övervakning 

av förklaringarna. De återger i sitt svar hur det går till i Sverige, det vill säga Kollegiets 

granskning av bolagsstyrningsrapporterna. Fondbolagens förening framhåller att det är 

marknadens aktörer som avgör huruvida en förklaring är lämplig ur ett 

aktieägarperspektiv eller inte. De uttrycker vidare att bolagsstyrning är sammanlänkat 

med lagar, vilket innebär att om lagstiftning skiljer sig åt måste även bolagsstyrning få 

göra det. 

4.7.9 Första AP-fonden 

Första AP-fonden ställer sig frågande till den eventuella regleringen. De föreslår att 

landet självt skall kunna välja den modell som passar bäst av självreglering och lag. En 

aspekt som Första AP-fonden delar med Kommissionen är att transparens är viktigt och 

att det i vissa fall kan föreligga problem när aktieägare skall bedöma avvikelserna. Första 
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AP-fonden menar återigen att problematiken bör lösas på nationell nivå. Slutligen anger 

de att delade erfarenheter torde vara ett framgångsrecept för bolagsstyrningsområdet.  

4.7.10 H&M 

H&M har redogjort för sina svar i löpande text. De anser att en eventuell reglering skulle 

föranleda både administrativ börda och ökade kostnader. Det skulle även hota den 

svenska bolagsstyrningsmodellen, vilken uppskattas av svenska företag. Till följd av nyss 

nämnda ställer sig H&M negativt till en eventuell reglering.  

4.7.11 Industrivärden 

Industrivärden har framställt sina svar i löpande text. De framhåller i sitt utlåtande att en 

bra modell kan bromsa kortsiktigt och onödigt risktagande. Industrivärden anser trots det 

att en reglering inte är av behov. De menar på att regler inte per automatik leder till bättre 

bolagsstyrning. De tror att reglerna istället kommer att resultera i merkostnader och att 

onödig energi läggs på fel saker såväl som falsk trygghet. Reglering skall, enligt 

Industrivärlden, enbart användas när det är högst behövligt, exempelvis vid 

minoritetsintressen.   

4.7.12 Ingemund Hägg 

Ingemund Hägg anger sina åsikter i löpande text. Han uttrycker först och främst att 

företag och organisationer är föränderliga ting. Det innebär att deras spelplan är 

dynamisk och så bör den förbli enligt honom. Han framhåller även att bolagsstyrning som 

fenomen är föränderligt och att området inte bör behöva ta all skuld för de finansiella 

kriserna som ägt rum. Han motsätter sig sammanfattningsvis ytterligare reglering.  

4.7.13 Investor AB 

Investor AB har redovisat sina ställningstaganden i löpande text. De uttrycker 

inledningsvis att det inte finns en form av bolagsstyrning som är lämplig för samtliga 

företag världen över, eftersom aspekter såsom exempelvis kultur spelar in. Investor AB 

anser att en reglering hade försämrat det svenska systemet och att 

bolagsstyrningsområdet får bättre genomslagskraft i ett principbaserat ramverk. De 

förklarar att de föredrar systemet som råder i Sverige och anser att modellen passar 

kulturen väl.  

4.7.14 IÄF 

Rörande tillsynsorganen yttrar IÄF att Sverige är att föredra som modell, då vagt 

presenterade avvikelser kan behandlas av nämnden för den reglerade marknaden. De 

ställer sig därför negativa till andra tillsynsmyndigheter som övervakare.  

4.7.15 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

Kollegiet stöder Kommissionens förslag rörande tillsynsorganisationer. De uttrycker att 

det överlag borde finnas ett organ som studerar kvaliteten av den angivna informationen, 

detta organ skall dock inte kunna avgöra om förklaringarna är acceptabla eller ej.  

 

I Sverige fungerar det idag på så vis att Kollegiet sammanställer avvikelserna som görs 

och publicerar dessa i årsrapporter. Kollegiet har emellertid inte någon övervakande eller 
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dömande roll rörande hur företag tillämpar Koden. Svenska AMN kan å andra sidan ge 

uttalanden kring hur Koden skall tolkas. Det är i dagsläget börsens uppgift att granska att 

Koden tillämpas medan aktörerna på kapitalmarknaden bestämmer om angiven förklaring 

är acceptabel. Detta system, vilket behandlar självreglering, stöds av Kollegiet. Det 

innebär att Kollegiet motsätter sig eventuell reglering som innebär att en myndighet skall 

granska specifika förklaringar. Anledningen är att det skulle kunna riskera att förstöra det 

system som visat sig fungera bra i Sverige.  

 

I Sverige finns ingen efterliggande granskning av förklaringarna, det vill säga att det inte 

föreligger kontroll av förklaringarnas acceptans. Om en förklaring skulle visa sig vara 

otillräcklig är det således ingen som kräver kompletteringar. Idag finns inget som hindrar 

börsen från att införa ett sådant system, det har dock framkommit att delmomentet i 

bolagsstyrningen inte passar den svenska traditionen. Slutligen framhåller Kollegiet att en 

reglering inte är vital, det är sålunda upp till varje enskilt land att bestämma.   

4.7.16 NCC 

NCC återger hur svensk bolagsstyrning ser ut idag, det vill säga att börsen där ett företag 

är listat står ansvariga för att granska att Koden tillämpas. Om Koden tillämpas på ett 

tillfredställande vis är upp till aktörerna på marknaden att avgöra. Kollegiets roll är att 

ansvara för Koden men de innehar ingen övervakande eller dömande roll. AMN ansvarar 

för att främja god praxis och kan, om så önskas, ge förslag på hur Koden bör tolkas. Till 

följd av nyss nämnda anser NCC att vidare reglering är onödigt, då det kan leda till att 

‖följ eller förklara‖-principen förstörs. NCC uttrycker även att en ökad reglering skulle 

kunna resultera i minskad konkurrenskraft. I dagsläget råder konkurrens världen över, 

bland annat med Asien, vilka inte har regler för bolagsstyrning. NCC anser därför att 

lagstadgad reglering hade försvårat omständigheterna för Sverige ur konkurrenssynpunkt.  

4.7.17 Nordea 

Nordea anser inte att tillsynsmyndigheter är av behov, utan de uttrycker att systemet som 

råder idag är tillräckligt tillfredställande. I dagsläget ser systemet ut på följande vis; 

Kollegiets uppgift är att vara normsättare, de har emellertid ingen övervakande roll. 

AMN främjar god praxis och kan vid önskemål även ge tolkningsråd. Att Koden följs är 

sedan upp till den specifika börsen som företaget är noterat på att granska, medan att 

godta eventuella förklaringar är upp till aktörerna på kapitalmarknaden att avgöra. 

Nordea anser sammanfattningsvis att den svenska modellen redan är välfungerande och 

effektiv. 

4.7.18 Nordic Financial Unions 

För att höja och kontrollera kvaliteten på bolagsstyrningsrapporterna anser NFU att det 

bör finnas ett ramverk för godkännande av tillsynsmyndigheter. Dessa skall även ta 

hänsyn till att det kan förekomma skillnader i praxis på nationell nivå.  

4.7.19 Regeringskansliet  

Regeringskansliet anser att kontroll av bolagsstyrningsrapporter bör föreligga. De anger 

Kollegiets arbete som exempel, det vill säga att de årligen utvärderar samtliga 

bolagsstyrningsrapporter och publicerar resultatet i sina årsrapporter. Regeringskansliet 
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tillägger även att börserna bör tillämpa övervakning, vilket syftar till att stärka 

allmänhetens förtroende för bolagsstyrning. Regeringskansliet uttrycker vidare att 

OECD:s bolagsstyrningsarbete är något som bör tas i beaktning när det sker förändringar 

inom bolagsstyrningsområdet. OECD:s publikationer utgör idag en världsomfattande 

standardsättning och därför anser Regeringskansliet att Kommissionen bör ta hänsyn till 

OECD:s allmänt accepterade principer.   

4.7.20 SAAB 

SAAB motsätter sig att vidare reglering sker eftersom det kan förstöra självregleringen, 

tillika ‖följ eller förklara‖-principen. SAAB anser att systemet som råder idag fungerar 

väl, det vill säga att börsen ansvarar för tillämpningen medan AMN ger god praxis och 

tolkningsråd. Kollegiet å andra sidan ansvarar för Koden, de besitter dock ingen 

övervakande eller dömande roll. Det är aktörerna på kapitalmarknaden som ansvarar för 

förklaringarnas acceptans.  

4.7.21 SCA 

I Sverige är det börsens ansvar att undersöka huruvida Koden tillämpas. God praxis 

tillämpas sedermera av AMN och de kan även tillhandahålla tolkningsråd. Ansvarar för 

Koden gör Kollegiet. De besitter dock inte någon övervakande eller dömande roll. 

Rörande förklaringarnas acceptans, är det aktörerna på kapitalmarknaden som avgör om 

de är acceptabla eller inte. SCA anser med bakgrund till ovanstående att det inte krävs 

vidare detaljering eftersom risken finns att ‖följ eller förklara‖-principen kan förstöras, 

vilket vore förödande då den visat sig fungera väl i Sverige.  

4.7.22 Skandia 

Skandia har presenterat sina svar i en löpande text och därmed är det svårt att utläsa ett 

konkret svar. De uttrycker emellertid att det bristande inflytandet hos ägarna leder till 

otillräckligt engagemang. Skandia framhåller självreglering som en vital del som bland 

annat är viktigt för att erhålla engagerande aktieägare.  

4.7.23 SKF 

SKF har sammanställt sina åsikter i löpande text. De framhåller att de inte främjar en 

eventuell reglering, då det hade resulterat i ökad administrativ börda och därmed ökade 

kostnader för företagen. De anser att det kan behövas extra reglering inom den finansiella 

sektorn, men uttrycker att det inte skall påverka de ‖vanliga‖ företagen. SKF poängterar 

att svensk bolagsstyrning syftar till att främja aktiva ägare.  

4.7.24 SSAB 

SSAB anser inte att det är någon mening att reglera Koden ytterligare, då dagens svenska 

system fungerar bra. Systemet är idag uppbyggt på så vis att börsen granskar att Koden 

tillämpas och AMN utfärdar god praxis samt ger råd vid tolkningsfrågor. Kollegiet 

ansvarar för Koden men övervakar och dömer ej, förklaringarnas värde bedöms däremot 

av aktörerna på kapitalmarknaden.  
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4.7.25 Svenska Bankföreningen 

Enligt Svenska Bankföreningen är dagens svenska modell välfungerande med 

tillfredsställande åtgärder rörande tillsyn. Det innebär sålunda att revisorns uppgift, att 

rapportera och begära förklaringar av styrelsen, anses vara tillräckliga.  

4.7.26 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv anser att det är upp till företagets intressenter och marknaden, där 

bolaget är verksamt på, att avgöra förklaringarnas acceptans. De poängterar nyttan av 

självreglering och innehar en negativ syn på övervakning, då den välfungerande ‖följ 

eller förklara‖-principen kan komma att undsättas.  

4.7.27 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 

Aktiespararna menar att kvaliteten på förklaringarna behöver höjas och att en skarpare 

övervakning är av behov. Grönbokens förslag accepteras, dock menar aktiespararna att 

självreglering är att föredra framför en EU-reglering. Överlag fastställer Aktiespararna att 

vidare bearbetning krävs för att förbättra ‖följ eller förklara‖-principen. 

4.7.28 The Association of listed companies 

The Association of listed companies anser inte att tillsynsmyndigheter skall ha rätt att 

kontrollera förklaringar. De är positiva till självreglering och poängterar att tillsyn kan 

komma att hämma ‖följ eller förklara‖-principen, vilken har visat sig vara välfungerande 

i Sverige. The Association of listed companies anger att företagets intressenter samt 

marknaden skall acceptera eller avfärda bolagens förklaringar.  

4.7.29 Tredje AP-fonden 

Tredje AP-fonden anser att Kollegiets arbete med granskning av 

bolagsstyrningsrapporterna får stipulera exempel på frågan om kontroll krävs. Tredje AP-

fonden menar således att Kollegiet är ett föredöme för de övriga medlemsstaterna och att 

ingen vidare kontroll är av behov.  

4.7.30 Volvo 

Volvos har redogjort för sina svar i löpande text. De anser att nya regler enbart bör 

införas om det visar sig vara lämpligt efter en grundlig genomgång. De påpekar även att 

koder är till för företaget och inte aktieägarna, samt att det ansvar som aktieägarna 

besitter ej skall ställas på företaget. Volvo anser att aktivt ägandeskap inte uppnås genom 

en mer reglerad och strikt bolagsstyrning, och att det fungerar bra som det är idag.  

4.7.31 Sammanställning 

I bilden på följande sida har samtliga respondenters åsikter rörande fråga 25 omkodats till 

svarsalternativen ja, nej eller går inte att utläsa. Poängteras skall att det emellanåt är svårt 

att klassificera respondenternas åsikter.  
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Figur 12: Sammanställning av respondenternas svar på fråga 25 
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5  Analys  

5.1 Inledning 

I detta kapitel analyseras utfallet från empirin, det vill säga avvikelserapporteringen såväl 

som grönbokens förslag och remissvar. I kapitlet knyts den redovisade empirin till den 

teoretiska referensramen.  

5.2 Avvikelserapportering 

‖Följ eller förklara‖-principen innebär att företag får avvika från Koden under 

förutsättning att förklaringar ges till varför, samt att bolagen redogör för den alternativa 

lösningen (Kollegiet 2010a, s. 23). Att göra en avvikelse skall ses som naturligt och ‖följ 

eller förklara‖-principens anpassningsmöjlighet är uppmuntransvärd (Svernlöv 2005-

2006, s. 739). Bolagsstyrning bygger på en självregleringsmekanism där flexibilitet är ett 

nyckelord. Självregleringen syftar i allmänhet till att främja näringslivet genom att låta 

marknaden vara delaktig i processen (Kollegiet 2006, ss. 1, 6-7, 14).   

 

Trots att avvikelser uppmuntras går det från år 2005:s statistik att utläsa att 24 % av 

bolagen redovisade noll avvikelser. År 2008 hade antalet ökat till 54 %. Ökningen är 

markant och innebär mer än en fördubbling. Nobes (2008, s. 193) uttrycker att svensk 

tradition härstammar från en kontinental tradition där lagar är av största fokus. Detta 

ursprung kan vara en möjlig orsak till att företag valt att inte redovisa några avvikelser. 

Enligt Svernlöv (2005-2006, s. 739) kan avsaknaden av avsteg istället bero på att 

självreglering och avvikelser blivit negativt framställt i media. Om Svernlövs 

ställningstagande stämmer, kan det vara så att företag inte vågar avvika från Koden som 

ett resultat av att ordet avvikelse klingar negativt. Sett till avvikelserapporteringen mellan 

år 2005 till år 2008 finns risk för att så är fallet. År 2009 och år 2010 var det således 50 % 

som redovisade noll avvikelser. En möjlig förklaring till minskningen skulle kunna vara 

att företag börjar känna sig bekväma med självregleringsfenomenet, men det skulle även 

kunna vara ett resultat av den revidering av Koden som skedde år 2008. 

 

Efter att ha granskat företag som redovisat en avvikelse, mellan år 2005 och 2010, kan en 

successiv ökning konstateras. År 2005 redovisades en siffra på 18 % medan den år 2010 

var 39 %. Att företag som väljer att redovisa en avvikelse ökat, är något som kan ses som 

positivt eftersom det tyder på en ökad implementering av självregleringens tankesätt.  

 

Efter att ha summerat bolag som gör fler än en avvikelse kan en minskning urskiljas. År 

2005 uppgick den redovisade siffran till 54 % medan den år 2010 sjunkit till 11 %. En 

möjlig orsak till den nedåtgående trenden kan vara att Koden är så pass omtyckt att 

företag väljer att implementera den till punkt och pricka. Det är trots allt så att Koden 

ändå ses som en ambitionshöjare för företag (Kollegiet 2010a, ss. 1, 5, 8, 13-24). En 

annan aspekt går att finna intressentperspektivet. Det framgår av Gibson (2000, s. 245, 

249-250) att intressenter antingen kan vara till hjälp eller till skada för bolaget. 

Intressenter utgör en viktig del, då de innehar både rättigheter och skyldigheter i bolaget. 

Det innebär att bolaget i många fall är förpliktade att tillgodose intressenterna. Ponera att 

bolag innehar en syn av att intressenterna tycks vilja se en fullständig tillämpning av 
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Koden. Det skulle följaktligen resultera i att bolaget frångår avsteg. Detta trots att 

avvikelser i många fall är att föredra eftersom det tillåter anpassningsbarhet för företagen. 

Om så är fallet, det vill säga att intressenterna är av den uppfattningen, ligger problemet i 

allmänhetens eventuellt bristande kunskap om ‖följ eller förklara‖-principen.  

 

Poängteras skall att det skett en revidering av Koden i juli år 2010. Av denna 

implementering kan följderna ännu inte överblickas, på grund av att endast ett år 

påverkats av förändringarna. Av det året som kan granskas har inga större förändringar 

skett jämfört med föregående år. Det kan bero på att implementeringar tar tid och dess 

följder likaså. Det är i dagsläget därmed svårt att granska följderna med hänsyn till den 

korta tidsfristen. Ytterligare en aspekt som gör att det är svårt granska följderna är de 

övergångsregler som förekommit i samband med revideringen. För att studera eventuella 

följder som uppstått till följd revideringen år 2010 hade årsrapporten från år 2012 

behövts. Denna kommer dock inte att finnas tillgänglig förrän i juni år 2012.  

5.3 ”Följ eller förklara”- principens styrkor och svagheter 

Att ‖följ eller förklara‖-principen är central märks bland annat genom dess hantering och 

dokumentering i Kollegiets årsrapporter. ‖Följ eller förklara‖-principen hyllas ofta för 

dess flexibilitet, tillika anpassningsbarhet, och relateras ofta till ord såsom 

konkurrenskraft, transparens och effektivitet (Kollegiet 2006, ss. 6-7, 14). I grönboken 

‖En EU-ram för bolagsstyrning‖ har det emellertid konstaterats att det råder brister med 

‖följ eller förklara‖-principen. Den största bristen går att finna i de förklaringar som ges. 

Dessa anses vara otillräckliga och granskningen av dem bristfällig. Till följd av det 

sändes förslaget om hårdare reglering ut på remiss (Kommissionen 2011, ss. 3-4).  

5.3.1 Historisk statistik 

Efter att ha granskat hur ‖följ eller förklara‖-principen använts i Sverige, kan det ur ett 

historiskt perspektiv skådas att antalet bra förklaringar minskat från införandet av Koden 

fram till år 2010. År 2005 redovisades en siffra på 40 %. Därefter har antalet bra 

förklaringar stigit fram till år 2007, då procentsatsen uppgick till 54 %. Procentsatsen för 

år 2007 är även den hittills högst uppmätta. Det skall emellertid poängteras att den 

uppmätta nivån redovisades innan någon revidering av Koden skett. År 2008, samma år 

som Koden reviderades, skedde däremot en markant sänkning. Antalet bra förklaringar 

uppgick då till 29 % och därefter har procentsatsen varit relativt oförändrad.  

  

De förklaringar som klassificeras som acceptabla avvikelser uppgick år 2005 till 32 %. 

Sedan dess kan en gradvis ökning skådas fram till det senast redovisade året 2010, då de 

acceptabla förklaringarna uppgick till 58 %. Det går dock att urskilja ett undantag från 

denna stegvisa ökning. Undantaget skedde år 2006 då 25 % av förklaringarna var 

klassificerade som acceptabla.  Uppmärksammas skall att antalet bra förklaringar sjunkit 

medan antalet acceptabla förklaringar ökat. Det vill säga att antalet bra förklaringar 

erhållit majoritet mellan åren 2005-2007, medan antalet acceptabla förklaringar numera 

utgör den högsta andelen.  

 

Om fokus istället riktas till de förklaringar som anses vara otillräckliga/obefintliga, kan 

en gradvis sänkning urskiljas. Vid införandet av Koden var procentsatsen 28 % medan 
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den år 2007 var 16 %. År 2008 ökade återigen antalet otillräckliga förklaringar och 

orsaken kan bero på den revidering som skedde samma år. Revideringen fick troligtvis 

även konsekvenser på nästkommande år, då den hittills högsta nivån på 29 % 

redovisades. År 2010 kan däremot den hittills lägsta presenterade procentsatsen på 15 % 

skådas. Orsaken till varför går inte att fastställa, men det kan bero på att revideringen från 

år 2008 fått sitt fäste medan år 2010:s revidering ännu inte givit resultat. För att granska 

om den möjliga förklaringen är korrekt, krävs emellertid en insyn i årsrapporten från år 

2012, vilken ännu inte finns tillgänglig.  

5.3.2 Respondenternas röst för framtiden   

Rörande förslaget presenterat i grönboken kring ‖följ eller förklara‖-principen, har 

intressenter i form av företag, myndigheter och organisationer tyckt till. Sammantaget 

anser en övervägande majoritet att Koden inte bör regleras ytterligare. De flesta 

respondenter som ställer sig negativa till grönbokens förslag, framhåller att de är nöjda 

med hur svensk bolagsstyrning, tillika ‖följ eller förklara‖-principen, tillämpas idag. Det 

finns emellertid flertalet som poängterar vikten av utförliga förklaringar och alternativa 

lösningar. I urvalet finns det fyra remissvar där det inte varit möjligt att utläsa något svar, 

dock upplyser två av dessa att de förespråkar Svenskt Näringslivs ställningstagande. 

Bland remissvaren redogörs även synpunkter kring de följder som kan uppstå till följd av 

en ökad reglering, exempelvis administrativ börda. Vidare påpekar flertalet av de 

svarande att det krävs ytterligare forskning innan principen bör lagstadgas.  

 

En annan aspekt som lyfts av respondenterna är att en reglering inte krävs på grund av att 

principens tillämpning förbättrats på senare år. Flertalet respondenter framställer att 

Sverige borde stipulera exempel för omvärlden, som ett resultat av den utnämnelse 

Sverige mottagit från WEF. Trots utnämnelsen går det inte att blunda för det faktum att 

svenska bolag erhållit låg ranking av internationella rankingbolag (Kollegiet 2007, s. 5). 

De som emellertid toppat rankinglistorna är amerikanska bolag. Den låga rankingen av 

svenska bolag leder till en känsla av att den svenska bolagsstyrningen kan behöva 

ytterligare behandling, i syfte att framställa svenska bolag i bättre dager.  

 

USA:s bolagsstyrning är lagstiftat i form av regelverket SOX. Borde därför även den 

svenska bolagsstyrningen lagstiftas för att höja digniteten bland bolagen? Att företag har 

låg ranking kan nämligen föranleda ett dåligt rykte, vilket skulle kunna vara förödande 

för dem. Charles (2006, ss. 268-269) har uttryckt att de som bryr sig om rykten, även bryr 

sig om bolagsstyrning. I dagsläget är majoriteten av de svarande negativt inställda till en 

reglering, men om det leder till bättre rykte för bolagen så kanske de bör tänka om.  

 

En annan fråga som aktualiseras i grönboken är om tillsynsmyndigheter krävs för att 

stärka legitimiteten hos förklaringarna. Som svar på frågan ansåg en övervägande 

majoritet av intressenterna att ingen reglering krävs. Det finns sålunda endast ett fåtal 

som framhåller vikten av ytterligare tillsynsorgan som granskar. Genomgående i 

remissvaren förespråkas att ingen reglering krävs, eftersom den svenska bolagsstyrningen 

är allmänt accepterad.  
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Genomgående framhåller respondenterna att alla nationer bör sköta sig själva samt att 

principer är att föredra framför detaljer. Respondenterna ställer sig sålunda negativa till 

förslaget om vidare reglering och uttrycker att det troligtvis kommer resultera i en 

administrativ börda och ökade kostnader. Samma åsikt har uttryckts i en artikel av Parles, 

O‘Sullivan och Shannon (2007, s. 41) där det framgår att implementeringen av SOX 

blivit mycket kostsam. Artikelns uttryck stärker legitimiteten i respondenternas åsikter.  

 

Respondenterna framhåller även att en reglering inte kommer att gynna marknaden. Den 

kan tvärtom förorsaka att företag väljer bort börsen och notering, vilket således 

föranleder minskad transparens. Respondenternas åsikt styrks i en artikel från Dnes 

(2005, s. 421). I artikeln framhålls att minskad transparens kan föranleda ökad oro hos 

aktieägarna liksom ge upphov till nya redovisningsskandaler. Skulle en tillsynsmyndighet 

erhålla ansvaret kan det även innebära minskat ansvar för aktieägarna, vilket kan 

resultera i bristande aktieägarengagemang. I den klassiska studien av Berle & Means 

(1932, s. 119) framhålls att en av företagandets tre funktioner grundas i ett aktivt 

ägarengagemang. Skulle denna parameter försvinna, vilket respondenterna till grönboken 

förutspår, kan det resultera i negativa effekter på dagens företagande. Poängteras bör 

ändå att bolagsstyrning i grund och botten handlar om att styra bolag på bästa sätt, det vill 

säga sunt företagande.  

5.4 Harmoniseringsperspektivet 

Harmonisering är ett ständigt pågående projekt, vilket behandlas i den teoretiska 

referensramen. Precis som Van Hulle (1993, s. 387) anger är harmonisering svårt 

eftersom länder överlag inte är villiga att ändra sin redovisning. Aspekten som Van Hulle 

behandlar kan knytas an till bolagsstyrning, tillika utfallet av remissvaren. Samtliga 

respondenter anser att bolagsstyrning bör behandlas på nationell nivå och att det inte skall 

finnas en gemensam måttstock. Enligt W.H. Donaldson (2003, s. 16) och OECD (2004, s. 

13) finns det inte ett bra recept på bolagsstyrning. Samma åsikt uttrycker även flertalet 

respondenter då de föreskriver att det inte kan finnas en ‖en storlek som passar alla‖-

modell. Exempelvis framhålls det att bolagsstyrning är beroende av de lagar nationen 

innehar. 

 

Enligt Nobes (1998, ss. 162-163, 168) kan en klassificering av länders 

redovisningssystem urskiljas. Han har valt att dela in länder under klass A och klass B. 

Klass A innefattar de länder med anglosaxisk tradition, medan de europeiska länderna 

tillhör klass B och därmed den kontinentala traditionen. Samma åsikter som Nobes 

uttryckte år 1998 går att återfinna i grönbokens remissvar. Flertalet respondenter 

uttrycker sålunda att redovisningen skiljer markant mellan länder och därav borde även 

bolagsstyrningen erhålla tillåtelse att göra det.  

 

Trots att grönbokens förslag i dagsläget berör en harmonisering mellan europeiska länder, 

måste det finnas i åtanke att det även föreligger skillnader dem emellan. Exempelvis 

tillhör Storbritannien, Irland och Holland trots sin europeiska position klass A. 

Ytterligare ett exempel på att det föreligger skillnader, såväl inom som utanför klasserna, 

är att Storbritannien och USA:s bolagsstyrning är differentierad trots att de båda härrör 

den anglosaxiska klass A. Storbritanniens Combined Code, vilken utgörs av 
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självreglering och en ‖följ eller förklara‖-princip är mycket olik från USA:s lagstiftning 

SOX.  

 

Det råder ett harmoniseringsarbete mellan Europa och USA (Radebaugh & Gray 2002, 

ss. 91-92). Därför kan det ifrågasättas om det inte är möjligt att implementera någon 

aspekt ur ett av de mest framträdande ländernas bolagsstyrning. I Sverige föreligger idag 

inga sanktionsåtgärder vid misskötsel av ‖följ eller förklara‖-principen, utan den enda 

sanktionen som kan utfärdas är om företag brutit mot börsens noteringsavtal (Svernlöv 

2006, s. 34). Det finns respondenter som uttrycker att sanktioner skulle kunna vara en 

lösning på dagens brister inom ‖följ eller förklara‖-principen. Inspiration till denna aspekt 

går således att finna i USA och dess regelverk SOX. I USA kan påföljder såsom böter 

och fängelse förekomma om dokument, register eller dylikt förfalskas, ändras, förstörs 

eller undanhålls. Poängteras skall att straff oftast utfaller om händelsen påverkar en 

utredning av rättslig karaktär
79

. 

 

Hur skulle då ett sanktionssystem kunna implementeras i Sverige? Bör sanktioner 

föreligga om företag undanhåller, alternativt anger, otillräckliga avvikelser? Frågan 

förflyttas då oavkortat till vad som bör anses som en dålig förklaring. Kollegiet (2010b, s. 

20) uttrycker att det i dagsläget är upp till aktörerna på kapitalmarknaden att bedöma om 

en förklaring är acceptabel eller ej. För att fastställa förklaringars godtagbarhet skulle det 

i sådana fall krävas en reglering, vilket per automatik hade inneburit en fullgörelse av 

grönbokens förslag rörande tillsynsorgan. Det är något som majoriteten av remissvaren 

avfärdar och frågan är därför om reglering och därmed sanktioner verkligen är tillämpligt 

i Sverige? En annan aspekt som skulle behöva beröras är hur hårda de eventuella 

sanktionerna i sådana fall skulle vara. I USA kan ett brott i värsta fall leda till 20 års 

fängelse
80

, men vad är realistiskt i Sverige? Det är sålunda många frågetecken som bör 

rätas ut. Återigen kan det upplysas att SOX är lagstadgad i USA, medan Koden som 

tidigare nämnts består av en självregleringsmekanism.  

 

Koden innehar, ur Peczenik (1995 ss. 213-215) rättskällelära, en ‖bör‖-klassificering 

eftersom den är allmänt accepterad och förankrad i samhället. Om Koden skulle lagstiftas 

skulle den förflyttas till ‖skall‖-klassifikationen. En aspekt som skulle kunna försvåra en 

framtida reglering är begreppet god bolagsstyrning. Det finns helt sonika ingen uttryckt 

definition på normen. Kempf Jr (2008, s. 18) framhåller att det finns för lite forskning 

kring begreppet. Detta är något som även respondenterna till grönboken vidhåller i 

remissvaren.  

 

Indirekt borde befolkningen i Sverige uppskatta en reglering av Koden med tanke på att 

traditionen i landet är av kontinental karaktär (Nobes 2008, s. 193). Så är dock inte fallet 

av remissvaren att döma. Det kan bero på att Koden idag är allmänt accepterad och att 

Sverige mottagit en utmärkelse för bästa bolagsstyrning (Schwab 2011-2012, s. 408). Det 

uttrycks i flertalet remissvar att en reglering inte borde implementeras förrän det finns 

forskning som tyder på att det främjar landet. I USA var det trots allt så att en lagstiftning 

var befogad, till följd av de redovisningsskandaler som inträffade. I remissvaren kan det 
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utläsas att både företag och organisationer förespråkar en principbaserad lagstiftning 

framför detaljrik reglering. EU:s inflytande och implementeringar har framförallt skett 

genom principer. Grönbokens förslag skulle dock innebära en reglering av detaljrik 

karaktär, vilket Sverige hittills ej behövt i bolagsstyrningssammanhang. Det kan vara ett 

av skälen till varför grönboken idag möter kritik. Hur den eventuella lagstiftningen 

faktiskt skulle ta form är svårt att sia om. Det kan antingen ske genom ett direktiv
81

 eller 

genom en förordning
82

.   

 

Frågan är emellertid om den bästa lösningen kan återfinnas i en anpassad form av 

lagstiftning.  I IAS 1 punkt 19 återfinns en overridingregel. Regeln innebär att då lagar 

och standarder inte kan tillgodose företaget med en rättvisande bild, måste avvikelser 

göras. Denna regel kan i ett avseende jämföras med Kodens ‖följ eller förklara‖-princip 

eftersom avvikelser är att föredra för att uppnå bästa möjliga bolagsstyrning. Den största 

skillnaden regeln/principen emellan är att Koden tillhör självreglering medan IAS är 

lagstiftad. Frågan är därför om en overridingregel kan komma att vara ett alternativ ur en 

framtidssynpunkt. Det vill säga att Koden lagstiftas, men att ‖följ eller förklara‖-

principen kvarstår i form av en overridningregel. Hur förslaget skulle tas emot är svårt att 

sia om. Däremot kan det påpekas att USA, Kanada och Australien riktar stark kritik mot 

regeln och uttrycker att den troligtvis skulle missbrukas. Givetvis finns det länder som 

förespråkar regeln och bland dessa återfinns Storbritannien såväl som övriga länder i 

Europa (Alexander & Archer 2000, ss. 540, 549).  

5.5 Intressentperspektivet 

Av ovanstående att döma är det uppenbart att statistik och respondenter talar olika språk. 

Det vill säga att dagens tillämpning påvisar att någon förändring bör ske medan 

respondenterna avfärdar föreslagna förändringar. Frågan är då vilkas åsikt som skall 

främjas? Enligt FRC (2012, s. 7) är ägarna de som bör sättas i främsta rummet. Gibson 

(2000, s. 248) och Diamant (2004, ss. 119, 129) uttrycker emellertid att det även finns 

andra intressentgrupper som bör tas i beaktande, däribland kunder, leverantörer och 

samhället. Reynolds, Schultz & Hekman (2006, s. 286) uttrycker vikten av att 

tillfredställa samtliga intressenter. Ur ett bolagsstyrningsperspektiv borde därför samtliga 

intressenters önskemål tillgodoses. För att återkoppla till grönboken kan det påpekas att 

respondenterna till förslaget innefattas av såväl företag som organisationer och banker. 

Det innebär att det finns flera typer av intressenter som visar intresse för 

bolagsstyrningsfrågor, vilket borde resultera i att alla får sin röst hörd.  

 

Förståelse finns emellertid för att aktieägarna innehar en viktig roll i 

bolagsstyrningssammanhang. Det är trots allt deras bolag som skall drivas enligt bästa 

möjliga förutsättningar (Diamant 2004, ss. 119, 129), det vill säga de utgör det högsta 

bolagsorganet bolagsstämman (Kollegiet 2010a, ss. 8-12). Efter att ha sammanställt 

respondenternas åsikter rörande ‖följ eller förklara‖-principen, skildras ett entydigt svar 

angående framtidsvisionen. Ett undantag går dock att urskilja. De registrerade 
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organisationerna Far, Fondbolagens förening, NFU och Svenska Bankföreningen, 

poängterade tydligt att detaljrika förklaringar är av största vikt och eftersträvansvärt.  

 

Vad händer då om grönbokens förslag instiftas? Vad händer om bolagsstyrning i Sverige 

blir lag? Hur kommer självregleringsmomentet ‖följ eller förklara‖ att gå ihop med 

ytterligare detaljering?  Hur kommer grupperna i intressentmodellen att påverkas? En 

följd som behandlas i remissvaren är att nyckelordet transparens kan försvinna. Det är 

flertalet remissvar som uttrycker att vidare reglering kan förorsaka att företag lämnar 

börsen. Vidare uttrycker respondenterna att flexibiliteten blir lidande såväl som 

konkurrenskraften. En minskad konkurrens kan framträda genom en eventuell reglering. 

Länder runt om i Europa konkurrerar med övriga världen, däribland Asien. Det finns 

respondenter som uttrycker sin oro över att en reglering i Europa kan komma att påverka 

konkurrenskraften negativt eftersom Asien ej har reglerad bolagsstyrning. OECD (2004, 

s.4) uttrycker däremot att förändringar är viktiga för att bolagen skall förbli 

konkurrenskraftiga och kunna möta nya krav som ställs.   
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6 Slutsats 

6.1 Inledning 

Syftet med studien var att undersöka hur ‖följ eller förklara‖-principen följts från 

inträdandet fram till år 2010. Studien syftade även till att undersöka grönbokens 

utvecklingstendenser avseende principen. Avsikten med detta kapitel är därför att koppla 

samman tidigare kapitel, besvara forskningsfrågorna och presentera studiens slutsatser.  

6.2 ”Följ eller förklara”-principens styrkor och svagheter 

Efter utförd studie kan det konstateras att ‖följ eller förklara‖-principen utgör en central 

del av dagens bolagsstyrning och det är därför av största vikt att den är utformad på bästa 

vis. Principens placering i Koden upplevs emellanåt som något felplacerad, då den inte 

ges utrymme förrän i avsnitt 10.1. Det kan vara en anledning till att principen inte erhållit 

den genomslagskraft som önskats. Ståndpunkten grundas i den statistik som redovisats i 

analysen ovan. Att principen innehar en stor roll går att urskilja av de inkomna 

remissvaren. Där framgår entydigt att principen är allmänt accepterad och att 

självregleringen borde bestå som ett inslag i svensk bolagsstyrning. Den historiska 

statistiken från avvikelserapporteringen talar dock ett annorlunda språk. Där kan det 

konstateras att förklaringarnas kvalitet gradvis sjunkit. År 2010 uppgick, som tidigare 

nämnts, antalet bra förklaringar till 27 % vilket innebär en sänkning på 27 procentenheter 

sedan år 2007. Det innebär att antalet förklaringar som klassificeras som bra har 

halverats. Samtidigt som bra förklaringar har minskat har antalet acceptabla förklaringar 

ökat. År 2005 var antalet acceptabla 32 % medan det år 2010 var 58 %, det vill säga en 

ökning på 26 procentenheter. Vi ifrågasätter om det är godtagbart att förklaringarna 

befinner sig på en acceptabel nivå när Koden uttryckligen förespråkar en högre 

ambitionsnivå?  

 

För att säkerställa principens framtid, är det av stor vikt att ‖följ eller förklara‖-principens 

styrkor och svagheter kartläggs. Utifrån studiens redovisade material kan flertalet 

egenskaper konstateras. Koden och ‖följ eller förklara‖-principens främsta styrka är idag 

dess självregleringsmekanism. Självregleringen leder följaktligen till en flexibilitet, vilket 

gör Koden och dess innehåll anpassningsbart till den specifika situationen. Att Koden kan 

anpassas föranleder även att konkurrensperspektivet främjas genom att alla företag 

erhåller liknande förutsättningar oberoende storlek eller kapital.  

 

Svagheterna å andra sidan går att finna i de bristande förklaringar som idag förekommer. 

En annan nackdel som kan föreligga är om aktieägarna inte utövar sin makt, det vill säga 

ställer sig likgiltiga till de förklaringar som företag delger. Självreglering bygger trots allt 

på att marknaden tar sitt ansvar och om aktörerna på kapitalmarknaden inte dömer de 

förklaringar som redovisas, förlorar även fenomenet självreglering sin genomslagskraft. 

Under studiens gång har vi reflekterat kring om det kan vara så att ordet avvikelse per 

automatik förknippas med något negativt, då det sker en avvikelse från hur något borde te 

sig. För att förtydliga, det upplevs som ett avsteg från en norm. Vi anser därav att det är 

väsentligt att poängtera och informera kring rättigheterna att göra avsteg från Koden. Det 
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föreligger inga fel med avvikelser utan bör snarare uppmuntras för de som drar nytta av 

möjligheten att anpassa Koden på bästa sätt till sin verksamhet.  

 

Om grönbokens förslag med vidare reglering går igenom medför det, enligt 

respondenterna, troligtvis en tung administrativ börda för bolagen. Detta grundas i att det 

krävs både mer energi, tid och kraft för dem att upprätta detaljerade förklaringar. Vidare 

framhålls att fråntaget ansvar för aktieägarna kan föranleda bristande 

aktieägarengagemang. Är det dessutom så att förklaringarna skall granskas av 

tillsynsorgan, blir företagen belastade med en extra kostnad för dess inspektion. Vi hyser 

förståelse för de åsikter som respondenterna uttrycker, men ställer oss ändå frågande till 

om det ur ett kostnadsperspektiv verkligen blir dyrare till följd av hårdare krav. I dagens 

situation skall företagen redovisa förklaringarna och även den alternativa lösningen, 

vilket innebär att en hårdare reglering kanske krävt lite mer av företagen. Ur en 

kostnadssynpunkt torde det dock förbli samma.   

 

Det är av yttersta vikt att respondenternas åsikter tas i beaktning eftersom de styr 

självregleringsfenomenet. Det kan emellertid ifrågasättas om respondenternas åsikter 

emellanåt inte är lite väl subjektiva och självfrämjande. Det vill säga att de drar sig från 

aspekter som kan innebär en extra börda för dem. Givetvis borde bolagen vilja sitt eget 

bästa, men vi kan inte låta bli att ställa oss frågan om aktieägarna själva hade samtyckt 

med de svarandes åsikter på grönbokens förslag.  

6.3 Intressentperspektivet 

Vilken intressent som bör främjas ur ett bolagsstyrningsperspektiv råder det emellertid 

delade åsikter kring. Det finns de som anser att ägarna skall främjas medan andra anser 

att det är viktigt att samtliga intressenter tas med i beräkningen. Vår ståndpunkt är att 

ägarna bör utgöra de primära intressenterna men att det även är viktigt att ta hänsyn till 

samtliga intressenter, eftersom de i framtiden kan komma att utgöra primära intressenter.  

6.4 Framtidsvisionen rörande ”följ eller förklara”-principen 

Vilken riktning Koden bör ta ur ett framtidsperspektiv är givetvis en svårbesvarad fråga. 

Om grönbokens förslag implementeras kan det antingen föranleda ett lagstadgande av 

Koden, vilket innebär att dess självregleringsmekanism går förlorad. Eller så kan det 

resultera i att Koden lagstadgas, men med en overridingregel som utgångspunkt för att 

främja god bolagsstyrning. Overridingregeln skulle i sådana fall innebära att bolag måste 

avvika från Koden för att främja god bolagsstyrning. Vad god bolagsstyrning är kan 

emellertid vara svårt att fastställa. God bolagsstyrning är nämligen en norm, vilken är 

under ständig förändring. Ponera att Koden lagstadgas, då innebär det att tillsynsorgan 

tillsätts och att sanktioner kan dömas ut som ett resultat av att bolag inte uppnår 

uppställda mål.  

 

Till följd av att god bolagsstyrning är en föränderlig process anser vi att självregleringen 

skall bestå, vilket innebär att vi utesluter lagstiftning. Det beror på att Koden tappar sin 

flexibilitet om självregleringen försvinner, det vill säga den går från anpassningsbar till 

situationshämmad. De som förespråkar lagstiftning, skulle troligtvis i detta fall uttrycka 

att en overridingregel föranleder att flexibiliteten kvarstår, men det är inte vår åsikt. Det 



 

- 64 - 

 

grundar vi på att en lag alltid kommer att vara mer strikt än en självregleringsmekanism. 

Det finns emellertid även flertalet andra som uttrycker kritik mot overridingregeln, 

däribland USA, Kanada och Australien. De förespår nämligen att regeln kommer 

missbrukas och anser därför att den inte bör nyttjas. Inte nog med den riktade kritiken, 

det finns även tydliga bevis i form av utnämnelser, på att den svenska bolagsstyrningen är 

välfungerande. Vi anser därför att det är viktigt att varje land själva får sköta 

bolagsstyrningen. Vi, liksom flertalet respondenter, förespråkar därmed att eventuell 

reglering i sådana fall bör ske på nationell nivå men först efter att vidare forskning 

genomförts.  

 

Precis som W.H. Donaldson (2003, s. 16) uttryckte finns det inte ett recept på god 

bolagsstyrning. Den ståndpunkten delar vi med honom. Sett ur ett 

harmoniseringsperspektiv kan harmoniseringar vara att föredra. Harmonisering av 

redovisningsprinciper torde dock vara enklare än en bolagsstyrningsharmonisering, då 

bolagsstyrning kan ses som en mjuk parameter att administrera.  Alla bolag är olika och 

dess specifika egenskaper bör ej hämmas som ett resultat av en gemensam 

bolagsstyrning. Dessutom skiljer tradition och kultur länderna emellan, vilket försvårar 

en lagstiftning.  

 

Utifrån årsrapporternas redovisade avvikelser har vi funnit att företag idag nöjer sig med 

att redogöra för en acceptabel förklaring istället för en bra och fulländad. Denna ekvation 

går enligt oss inte ihop. Självreglering handlar i grund och botten om att höja 

ambitionsnivån dit lagstiftning aldrig når. Den historiska statistiken påvisar ej 

grundförutsättningen för självreglering. Som ett resultat av det, anser vi, att det krävs en 

hårdare ansträngning från företagens sida om fenomenet skall bestå.   

 

I remissvaren har respondenterna uttryckt att en hårdare reglering kan föranleda att bolag 

väljer att lämna börsen. Det innebär indirekt att vissa företag avstår från att söka sig till 

börsen i första läget. Med förståelse till respondenternas åsikter anser vi ändå att det är 

viktigt att företag inte blir förslappade och därmed allt för trygga i situationen. Det finns 

ett uttryck som säger ‖If we want things to stay as they are, things will have to change‖ 

(Burns & Scapens 2000, s. 21). Vi anser att det föreligger ett budskap i uttrycket, vilket 

går att härleda till dagens bolagsstyrningssituation.  

 

Bolagen har uppenbarligen skapat sig en vana av att nöja sig med det som är acceptabelt 

och därigenom lagom. Denna vana är troligtvis en del i vad som föranlett dagens 

grönbok. Vi anser till följd av det att en hårdare reglering av rekommendationerna kan 

vara att föredra. Det bör dock vara Kollegiet som avgör hur den skall ske och inte staten. 

Om det trots allt är något utomstående organ som torde ansvara för bolagsstyrningen och 

dess utveckling, borde det vara OECD. Ståndpunkten grundar vi på att OECD redan i 

dagsläget har utfärdat ‖Principles of corporate governance‖, samt att principerna är 

allmänt accepterade världen över.  

 

Om ett lagförslag skulle bli aktuellt, anser vi att ett direktiv är att föredra framför en 

förordning. Det grundar vi på att ett direktiv har större flexibilitet och kan anpassas. 

Sverige som uttryckligen har en god bolagsstyrning skulle därmed kunna uteslutas ur 
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processen eftersom dess nuvarande reglering är välfungerande. Poängteras bör dock att vi 

fortfarande vidhåller att den svenska bolagsstyrningen bör grundas på 

självregleringsmekanismen. Koden bör således innehålla principfasta rekommendationer 

och för att kunna anpassas till den specifika situationen skall ‖följ eller förklara‖-

principen bestå. Rörande rättskällenormerna anser vi att Koden fortsättningsvis bör anta 

formen ‖bör‖. Vi förespråkar sammanfattningsvis självreglering, tillika allmän acceptans, 

och vår åsikt kan skådas i nedanstående bild. 

 
Figur 13: Vårt ställningstagande kring Kodens utformning 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Inledning 

I denna avslutande del presenteras egna reflektioner med utgångspunkt i tidigare kapitel. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom berört bolagsstyrningsområde.  

7.2 Egna reflektioner 

För att sammanfatta denna studie och de dragna slutsatserna anser vi att Koden bör förbli 

relativt oförändrad. Dock bör ‖följ eller förklara‖-principen framställas i bättre dager i 

framtiden. Ett sätt att få principen att främjas ytterligare är att flytta dess placering från 

avsnitt 10.1 till det inledande kapitlet av Koden. Anledningen till denna åsikt är att 

principen genomsyrar hela Koden och dess centrala roll påvisas tydligare om principen 

placeras i ett tidigare skede. I dagsläget krävs även en förändring i inställningen hos 

bolagen som rapporterar avvikelser från Koden. Om principen får en ny placering kan det 

eventuellt resultera i en differentierad inställning från bolagens sida.  

 

Angående tillsynsorgans eventuella framtida övervakning anser vi att förslaget inte är 

implementerbart. Vi hyser förståelse för förslaget, men anser att det endast är 

genomförbart i teorin och inte i praktiken. Det grundar vi på självregleringsfenomenet där 

aktieägarna ansvarar för förklaringarnas acceptans. För att grönbokens förslag skulle 

kunna erhålla någon slags genomslagskraft krävs sålunda en lagstiftning, vilket vi inte 

förespråkar.  

 

Det bör även påpekas att framtida revideringar måste vara tydliga, då det är av största 

vikt att de inte påverkar bolagsstyrningen negativt. Under vår granskning har vi skådat att 

de genomförda revideringarna kommit att ge utslag på hur bolagen rapporterat sina 

avvikelser, både rörande antal och informationsvärde. Vad det gäller informationsvärdet 

har en skiftning skådats genom att antalet bra förklaringar sjunkit medan antalet 

acceptabla förklaringar ökat. Vad det kan bero på är givetvis svårt att sia om, men en 

förklaring går möjligen att finna i det faktum att Sverige i allmänhet har kommit att 

benämnas ‖lilla landet lagom‖. Benämningen fokuseras kring ordet ‖lagom‖ och går att 

förknippas med den redovisade ökningen av acceptabla förklaringar. Det vill säga att 

företag känner sig tillfreds såvida de åstadkommit en förklaring som är tillräcklig, det vill 

säga som är ‖lagom bra‖. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss geografiskt till Sverige. Vi anser därför att det 

vore intressant att undersöka hur andra länder förhåller sig till självreglering. Det grundar 

vi på att Sverige mottagit en utnämnelse för att inneha bäst bolagsstyrning i världen.  

 

En fundering som uppstått under arbetets gång är om samtliga aktieägare delar 

respondenternas framställda åsikter. Respondenterna uttrycker exempelvis att en 

lagstiftning kan medföra att företag väljer att lämna börsen. Hade aktieägarna svarat på 

samma sätt eller hade de sett lagstiftning som en möjlighet att skapa ökat förtroende? 

Denna aspekt är något som vore intressant att undersöka.  
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Då vi utfört en studie i ett tidigt skede av grönbokens förslag, vore det även intressant att 

studera vad som händer om grönboken implementeras. Det vill säga granska vilka 

påföljder en eventuell lagstiftning kan komma att få.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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