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Abstract:  
During the last year several scandals within big corporations have occurred, 
in Sweden as well as abroad, which has attracted attention in social debates 
in several other countries. The Scandals is one of the reasons the trust in 
Swedish industry has decreased and that has resulted in the debate about 
corporate governance, which has been intensified the last couple of years. A 
group called Kodgruppen, appointed by the Government, has created the 
Swedish Code of Corporate Governance which took effect 1 July, 2005. The 
purposes of the Code are to develope and give the concerned corporations 
guidelines about the content in their reports to the capital market and the 
shareholders. The Code is supposed to be used by companies quoted at 
“Nordiska börsen” in Stockholm. As things stands today the Code comprise 
companies quoted at “Large Cap” and with domicile in Sweden. Over one 
and a half year from the start we want to investigate company’s attitude 
towards the Code. The purpose of this essay is to find differences in the 
attitude between small and big companies, with different kind of ownership 
and working in different kind of branches. Our essay is based on qualitative 
survey of four companies in different sizes, with different kind of ownership 
and working in different kind of branches. The frame of reference contains 
corporate governance, agency theory, stakeholder theory and the Swedish 
theory of owners. The empirical foundation is a compilation of telephone 
interviews with competent respondents with varied positions at four listed 
companies. These companies are separate concerning their size, ownership 
and working in different branches. From the basis of the author’s review we 
can establish that it is differences in the company’s attitude toward the 
Swedish Code of Corporate Governance. We have, in our survey, come to 
the conclusion that the differences in attitude towards the Code depend on 
the company’s size and ownership. The working branch have though less of 
significance for the attitude. 
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Sammanfattning 
Under de senaste åren har olika företagsskandaler, både i Sverige och 
utomlands, varit ett uppmärksammat ämne i olika samhällsdebatter. 
Skandalerna har resulterat i att allmänhetens förtroende för svenskt 
näringsliv sjunkit. Denna förtroendeproblematik skapade behov av att 
reglera utövandet av bolagsstyrning, på engelska corporate governance. 
Kodgruppens uppgift är att utveckla den svenska Koden för 
bolagsstyrning som infördes 1 juli, 2005 och skall följas av bolag 
noterade på Nordiska börsen i Stockholm. I dagsläget omfattar Koden 
bolag noterade på Large Cap med hemvist i Sverige. Drygt ett och ett 
halvt år efter Kodens införande vill vi undersöka företagens attityd 
gentemot Koden. Vårt syfte är att ta reda på om det finns konkreta 
skillnader i attityden mellan små och stora företag, med olika 
ägarstrukturer och som verkar i olika branscher. Uppsatsen bygger på 
det hermeneutiska synsättet, då vi har utgått från regelverket och därefter 
jämfört det empiriska materialet från de bolag vi valt att granska. Våra 
kvalitativa undersökningar ligger till grund för vår uppsats, eftersom att 
vi har valt att göra en grundligare undersökning av ett få antal företag. 
Den teoretiska referensramen i uppsatsen innefattar corporate 
governance, agentteorin, intressentteorin samt den svenska ägarteorin, 
vilka samtliga kan kopplas till Svensk kod för bolagsstyrning. Det 
empiriska materialet är en sammanställning av telefonintervjuer med 
sakkunniga respondenter med varierade befattningar på fyra noterade 
bolag, vilka har varit involverade i den företagsinterna 
implementeringen av Koden. De företag vi har valt att intervjua verkar 
samtliga i olika branscher, är olika stora och skiljer sig åt i sin 
ägarstruktur. Deras attityd till Svensk kod för bolagsstyrning har, 
beroende på dessa tre faktorer, skilt sig åt. I vår undersökning har det 
framgått att skillnaden främst baseras på företagens storlek och 
ägarstruktur. Branschtillhörigheten spelar en mindre roll för företagens 
attityd till Koden.  
 
Nyckelord: Svensk kod för bolagsstyrning, corporate governance, 
inställning, storlek, ägarstruktur 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter Maria Snöbohm, Erika Kjellberg 
Eriksson, Einar Lundgren samt Tore Åberg, då vår uppsats inte kunnat 
fullbordas utan deras hjälp.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Per Forsberg som har gett oss stöd och 
vägledning under uppsatsarbetets gång. 
 
 
 
Göteborg17 maj -07 
 
 
 
 
Eva Hedlund     Cecilia Lilja  
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1 Inledning 
 
 
Detta inledande kapitel syftar till att ge en inblick i bakgrunden till Koden. 
Vi presenterar vår frågeställning och syftet med rapporten. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har olika företagsskandaler, både i Sverige och 
utomlands, varit ett uppmärksammat ämne i olika samhällsdebatter. 
Skandalerna har resulterat i att allmänhetens förtroende för svenskt 
näringsliv har sjunkit. Några av de mest uppmärksammade är skandalerna 
kring energibolaget Enron och telekomjätten Worldcom. Två företag som 
omsatte åtskilliga miljarder och visade positiva resultat, men substans 
saknades bakom rapporterna. Vilket innebar att företagen sattes i konkurs. 
Detta resulterade i att aktieägarna förlorade kapital som de valt att investera i 
bolagen. Skandalerna innebar således sviktande förtroende för 
kapitalmarknaden vilket troligtvis resulterade i att potentiella investeringar i 
kapitalmarknaden uteblev och försvårade därmed företagens 
kapitalförsörjning. 
 
Förtroendeproblematiken skapade behov av att reglera utövandet av 
bolagsstyrning, på engelska corporate governance. Begreppet bolagsstyrning 
handlar i grunden om hur bolag som inte leds av sina ägare skall drivas med 
sina ägares intresse som främsta syfte. Hög kvalitet i informationen 
gentemot ägare och kapitalmarknad skall resultera i att börsnoterade företag 
med spritt ägande styrs i enlighet med ägarnas intresse. Koder för 
bolagsstyrning har således bildats för att minska risker för intressekonflikter 
mellan ägarna och företagets ledning. Riktlinjer och rekommendationer har 
införts i ett flertal länder runt om Europa och övriga delar av världen. I USA 
resulterade skandalerna i en säkerhetslagstiftning döpt efter sina 
upphovsmän Paul Sarbanes och Michael Oxley. Lagen Sarbanes Oxley Act 
(SOX) påverkar samtliga företag som är registrerade på den amerikanska 
börsen, Securities and Exchange Commission (SEC). SOX påverkar även 
utländska företag med en stor andel amerikanskt ägande. Influenser av lagen 
återfinns till viss del i Svensk kod för bolagsstyrning 
(www.bolagsstyrning.se). 
 
Den svenska Koden för bolagsstyrning infördes 1 juli, 2005 och härstammar 
från Aktiebolagslagen (ABL) (1975:1385) och svenska traditioner för 
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bolagsstyrning. Koden bygger även på den europeiska traditionen. Denna har 
växt fram sedan början av 1990-talet med grundval från den brittiska 
utvecklingen, men med viktiga bidrag från organisationer som bland annat 
EU. Kodens viktigaste punkter har dock präglats av den svenska ABL och 
avviker därmed från den anglosaxiska traditionen (www.bolagsstyrning.se). 
 
År 2003 tillsattes en grupp med före detta finansministern Erik Åsbrink som 
ordförande, gruppen som heter ”Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning”, är ett 
samarbete mellan det privata näringslivet och den statliga 
Förtroendekommissionen. Kodgruppens uppgift är att utveckla en Svensk 
kod för bolagsstyrning, vilken bolag noterade på Nordiska börsen i 
Stockholm skall följa. I dagsläget omfattar Koden bolag noterade på Large 
Cap, som motsvarar tidigare A-listan, med hemvist i Sverige. Bolag med 
vistelseort i utlandet skall tillämpa den kod som gäller där. Existerar ingen 
kod skall svensk Bolagskod gälla. Avsikten med Koden är att den inom ett 
par år skall omfatta samtliga noterade bolag (www.bolagsstyrning.se). 
 
Svensk Bolagskod är inget tvingande regelverk utan syftar till att ge 
riktlinjer för att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. 
Koden är självreglerande och bygger på principen att följa eller förklara. 
Detta innebär att företagen kan välja att inte följa den om de kan redovisa 
varför. Företagen bör redovisa Kodens tillämpning i en årlig 
bolagsstyrningsrapport. Den svenska Bolagskoden syftar även till att höja 
förtroendet och kunskapen om svenska bolag hos utländska 
kapitalinvesterare (www.bolagsstyrning.se).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Maktfördelningen mellan ägare, styrelse och bolagsledning har inte alltid 
varit helt självklar. Eftersom många i dagens Sverige är aktieägare, leder det 
till ett allmänt intresse för hur styrningen av svenska företag sker. Koden för 
svensk Bolagsstyrning är en påbyggnad av ABL, Bokföringslagen (BFL) 
och Årsredovisningslagen (ÅRL).  
 
I Koden föreskrivs det att företagen som tillämpar regelverket skall bifoga en 
bolagsstyrningsrapport i sin årsredovisning. Rapporten skall innehålla en 
utförlig beskrivning av hur Koden efterlevs. Eftersom Koden bygger på att 
följa eller förklara, kan företagen välja att avvika från Koden. Men, de skall 
då förklara varför de valt att avvika samt ha en godtagbar motivering. Syftet 
är inte att rapporten skall vara lång och omfattande, utan den skall innehålla 
kortfattad och relevant information om bolagsstyrningen inom företaget. 
Tanken med Koden är att den skall ses som en kvalitetsstämpel för företagen 
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som tillämpar den, vilket bör uppfattas som en konkurrensfördel i kampen 
om investerarnas kapital (www.bolagsstyrning.se).    
 
Det har tidigare skrivits en rad olika uppsatser inom ämnet Svensk kod för 
Bolagsstyrning. De flesta av dessa bygger på en kvantitativ metod, där 
studenterna undersökt ett flertal företag. Bland annat har forskarna i en 
studie jämfört företag som tillämpar Koden och sedan undersökt hur 
rapporterna utformats. I flertalet fall har bolagsstyrningrapporterna stämt 
överens med regelverket. Åtskilliga uppsatser bygger på fördelar och 
nackdelar med Koden, vilket är ett relativt vanligt ämne. Detta tror vi beror 
på att Koden är såpass ny och dess betydelse för företaget skiljer sig åt. 
 
En annan studie som Kollegiet för svensk Bolagsstyrning genomfört 
resulterade i en Årsrapport för 2006. I denna rapport har Kollegiet följt upp 
det första året med Koden. Rapporten omfattar samtliga bolag som följer 
Svensk kod för bolagsstyrning. Kollegiets bedömning är här att Koden under 
sitt första år tillämpats med gott omdöme samt fått en betydande 
spridningseffekt. Det har även framkommit att det finns utrymme för 
förbättrad bolagsstyrning samt behov av att försvara den nordiska 
bolagsstyrningsmodellen internationellt (www.bolagsstyrning.se). 
 
Utvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning är resultatet av omfattande 
skandaler som ägt rum under senare tid. Skandalerna uppmärksammades 
stort i media och har påverkat såväl internationell som svensk redovisning. 
Svensk kod för bolagsstyrning är följaktligen ett aktuellt ämne som fångat 
vårt intresse. Som vi tidigare nämnt har det skrivits en del uppsatser inom 
ämnet. Vi saknar dock en undersökning om hur inställningen till Koden är 
och om den skiljer sig åt mellan bolag beroende på faktorer som deras 
ägarstruktur, storlek och branschtillhörighet? Därför har vi valt att göra en 
utredning kring detta.  
 
I vår undersökning har vi granskat bolag noterade på Nordiska börsen i 
Stockholm och om det finns skillnader mellan dessa företags tillämpning och 
inställning till Svensk kod för bolagsstyrning. Detta med hänsyn till 
företagens storlek, ägarstruktur och branschtillhörighet. Har bolag i olika 
branscher likartad syn och inställning till Koden? Samt lägger de ner lika 
mycket resurser? 
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1.3 Vår frågeställning 
Drygt ett och ett halvt år efter Kodens införande har vi tagit reda på 
företagens attityd gentemot Koden. Vi har undersökt om det finns konkreta 
skillnader i attityden mellan små och stora företag, med olika ägarstrukturer 
och som verkar i olika branscher. Vår frågeställning är följande:   
 

• Skiljer sig attityden till Svensk kod för bolagsstyrning åt mellan 
företag, med hänsyn till deras storlek, ägarstruktur och bransch? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att genomföra en jämförelse mellan ett antal 
företag som är olika stora, har olika ägarstruktur och verkar i olika 
branscher. Detta för att få kunskap om deras attityd gentemot Svensk kod för 
bolagsstyrning samt upptäcka eventuella skillnader i deras arbete med 
Koden. 
 
Vår förhoppning är att resultatet av denna uppsats skall fördjupa läsarens 
kunskap om Koden och den attityd som finns hos svenska företag med 
skiftande storlek, branschtillhörighet och ägarstruktur. Koden är under 
ständig utveckling och i arbetet med att förbättra den anser vi att man bör 
beakta företagens inställning.   

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till företag noterade i segmentet 
Large Cap på Nordiska börsen i Stockholm. Detta är en naturlig avgränsning 
då endast dessa företag tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. I vår 
kvalitativa undersökning har vi först valt att genomföra en telefonintervju 
med tio stycken olika företag. Därefter har vi valt ut fyra företag, som 
varierar i storlek, ägarstruktur och som verkar i olika branscher. De utvalda 
företagen har vi undersökt mer grundligt. Anledningen till att vi påbörjade 
vår studie med ett större urval av företag är för att få en översyn av 
företagen, för att därefter välja de företag som väl representerar vår 
undersökning. Det vore intressant att undersöka ett större antal företag 
noterade på den svenska börsen, men på grund av begränsad tidsram lämnar 
vi detta åt vidare forskning inom området.   
 
Vi har bestämt oss för att belysa undersökningen utifrån företagens 
synvinkel, då vi anser att det passar vår undersökning.   
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2 Metod  
 
 
I vår metoddiskussion tar vi ställning till ontologi och epistemologi. Vi 
behandlar även vårt synsätt beträffande hermeneutiken och positivismen 
samt redogör för vårt val av metod angående kvantitativ metod eller 
kvalitativ metod. I slutet av kapitlet väljer vi vetenskaplig ansats samt 
diskuterar giltighetsanspråket för vår rapport. 
 
 
 
Metod är enligt Andersen (1994) ett systematiskt sätt att undersöka 
verkligheten på. Det är tillvägagångssättet som forskaren kan använda sig av 
vid insamling, bearbetning och sammanfattning av fakta för att resultatet 
skall bli till kunskap. Metodläran är normativ och består således av en rad 
anvisningar om hur forskaren bör gå tillväga i konkreta situationer 
(Andersen 1994). 
 
I metodavsnittet presenterar vi de metoder som kan komma att användas vid 
vetenskaplig forskning samt en argumentation för de val som är relevanta för 
vår uppsats.  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det vetenskapliga förhållningssättet delas vanligtvis upp mellan två 
motpoler, hermeneutiken och positivismen. Enligt Patel och Davidsson 
(1994) betyder hermeneutiken tolkningslära och innebär att forskaren 
studerar, tolkar och förstår den bakomliggande orsaken. Positivismen är 
hermeneutikens motsats då den istället vill förklara företeelsen (Patel och 
Davidsson 1994).  
 

2.1.1 Hermeneutik 
Ordet hermeneutik kan översättas till ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära” 
och betyder fokus på tolkning av textens innebörd (Andersen 1994). Det 
innebär att när förståelsen inte räcker till måste ny kunskap tolkas för att få 
kunskap inom det aktuella ämnesområdet. Det finns egentligen ingen 
bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för tolkningen av ny kunskap. 
Processen kan delas in i fyra grundbegrepp: text, dialog med text, uttolkande 
och tolkningsmönster. Dessa grundbegrepp är delar i helheten som ständigt 
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växer och utvecklas. Hermeneutiska undersökningar lägger vikt på att 
utveckla nya förståelseramar och nya tolkningar (Andersen 1994). 
 

2.1.2 Positivism 
Det positivistiska synsättet härstammar från naturvetenskapen. Synsättet 
utgör det förhållningssätt där utgångspunkten är verifierbarhetsprincipen, 
vilket innebär att varje teori skall kunna översättas till verifierbara 
observationer. Ett kännetecken för positivismen är tanken om reduktionism, 
vilket innebär att helheten i problemet kan studeras genom reducering till 
delar av problemet (Patel & Davidsson 1994). Positivismen är således mer 
förklarande än hermeneutiken och har en stark inriktning mot det mätbara. 
Positivismens fader August Comte menade att kunskap som forskaren söker 
skall finnas tillgänglig för sinnen och förnuft (Andersen 1994). 
 

2.1.3 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 
Vår uppsats kommer att bygga på det hermeneutiska synsättet. Vi skall utgå 
från regelverket och därefter jämföra det empiriska materialet från de bolag 
vi valt att granska. Vi vill undersöka om företagens bolagsstyrningsrapporter 
skiljer sig åt, beroende på deras storlek, ägarstruktur och branschtillhörighet. 
Speglar företagens bolagsstyrningsrapporter de regler som finns i Koden för 
svensk Bolagsstyrning eller har de valt att göra vissa avvikelser. Det 
hermeneutiska synsättet lägger vikt vid att utveckla nya förståelseramar och 
ny kunskap, vilket är så vi måste gå till väga i vårt arbete. I vår tolkning 
finner vi ingen särskild utgångspunkt eller slutpunkt, då informationen inom 
ämnet är stor och under ständig utveckling. 
 

2.2 Vetenskaplig ansats  
Inom forskningen produceras teorier som ska ge kunskap om verkligheten. 
Ett centralt problem är att relatera teori och verklighet till varandra. 
Forskaren kan här välja mellan induktion eller deduktion alternativt ett 
mellanting, vilket kallas abduktion (Andersen 1994). 
 

2.2.1 Deduktion 
Deduktion kallas ibland för ”bevisföringens väg” och innebär att utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier dras slutsatser om enskilda 
händelser. Utgångspunkten är således en fastslagen teori som härleds till 
hypoteser och prövas i empirin. En redan befintlig teori har följaktligen 
avgjort vilken typ av information som skall samlas in, hur informationen 
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skall tolkas samt relateras till den redan befintliga teorin (Patel & Davidson 
1994). 
 

2.2.2 Induktion  
Induktiv ansats kallas även ”upptäcktens väg” och innebär att slutsatser dras 
utifrån enskilda händelser, som sluts till en princip eller generell 
lagbundenhet. Här utgår forskaren från empiri för att få fram kunskap om 
teorin. Vid närmandet av den empiriska verkligheten styrs forskaren av 
kunskap och förståelse som utvecklats efter hand (Patel & Davidson 1994). 
 

2.2.3 Abduktion 
Abduktion innebär skapande av en meningsstruktur genom att pendla mellan 
deduktion och induktion. Detta ger ofta en mer realistisk bild av verkligheten 
än vad den induktiva och deduktiva ansatsen var för sig gör. Abduktion utgår 
från empirin och bildar sig en teori utifrån detta, därefter granskas teorin i 
verkligheten.1

 

2.2.4 Vårt val av vetenskaplig ansats 
I vår uppsats har vi pendlat mellan Kodens tillämpning i verkligheten och 
dess regelverk, vilket innebär att vi använder oss av abduktion som 
vetenskaplig ansatts. Vårt syfte är att beskriva och analysera informationen 
som lämnas i bolagstyrningsrapporterna. Det vi har för avsikt att beskriva 
och analysera är ett avgränsat område av bolagens årsredovisningar. 
 
 

Deduktiv ansats   Induktiv ansats 
                                   
                                                    Här befinner sig vår uppsats 
Figur 1 Vetenskaplig ansats, egen sammanställning 
 
 
 
 
 
 
 
1Söderbom, Arne, universitetslektor Högskolan i Borås, föreläsning den 
2007-02-01. 
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2.3 Forskningsmetod 
Den vetenskapliga forskningsmetoden består av två delar, en kvalitativ och 
en kvantitativ. Den kvalitativa metoden är mer tidskrävande än den 
kvantitativa metoden. En kombination av metoderna kan resultera i en bättre 
undersökning menar Andersen (1994).     
 

2.3.1 Kvalitativ metod 
Syftet med den kvalitativa metoden är att komma forskningsobjektet närmare 
och skapa en djupare förståelse. Forskaren får en helhetsbild av 
totalsituationen vilket ger en grund för teorikonstruktionen. Att göra ett 
ickerepresentativt urval är tillåtet i analysen, men det skall framgå att det inte 
gäller för samtliga enheter.  
 
Ett sätt att genomföra en kvalitativ studie är att intervjua forskningsobjektet. 
Vid genomförandet är det viktigt att vara väl förberedd, för att resultat skall 
bli så bra som möjligt (Holme & Solvang 1997). 
 

2.3.2 Kvantitativ metod  
Kvantitativ metod används oftast inom statistik, matematik och aritmetiska 
former. Innan en sådan undersökning inleds är det viktigt att veta vad som 
skall mätas. Styrkan med denna metod är att det finns möjlighet att 
generalisera. Det finns dock ingen garanti att den information som samlats in 
är relevant för den aktuella frågeställningen. Detta kan åtgärdas om det 
upptäcks i en inledande fas av arbetet. För att undvika problemet kan 
forskaren genomföra en pilotundersökning innan den riktiga undersökningen 
genomförs. På detta sätt kan svagheter i enkäten förutses (Holme & Solvang 
1997). 
 

2.3.3 Vårt val av metod 
Den kvalitativa metoden ligger till grund för vår uppsats, eftersom att vi har 
valt att göra en grundligare undersökning av ett fåtal företag. Vi skall studera 
de utvalda börsbolagens bolagstyrningsrapporter, resultatet har sedan tolkats 
och beskrivits i ord. Då kvalitativa undersökningar är mer tidskrävande än de 
kvantitativa har vi valt att begränsa urvalet till fyra företag. I första hand har 
vi valt att genomföra intervjuer via telefon, då vi tror att den informationen 
på ett bra sätt besvarar våra frågor.   
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2.4 Datakällor  
Vilken typ av datakälla som används beror på vilken typ av forskning som 
bedrivs. En viss typ av forskning kräver information som samlats in genom 
intervjuer medan enkäter lämpar sig bättre vid andra tillfällen. 
 

2.4.1 Primär och sekundär data  
För att producera kunskap krävs data, när denna behandlas och sammanförs 
uppstår kunskap. Val av datakällor styrs av den frågeställning som ska 
behandlas och utredas. Datakällor delas in i två former, primära och 
sekundära. Fakta är vare sig primär eller sekundär, utan det beror på hur den 
används. De båda formerna kan förekomma i både skriftlig och muntig form 
(Artsberg 2003). 
 
Primärdata samlas in av den som forskar. Detta sker genom bland annat 
intervjuer, observationer och frågeformulär, enligt Andersen (1994). 
Primärdata består följaktligen av ny information som tidigare inte påträffats 
och som tagits fram för att belysa det specifika problemområdet som det 
forskas i (Rienecker och Jörgensen 2002). 
 
Sekundärdata består av redan insamlad data som återgivits av en annan 
person än forskaren. Existerande information i form av litteratur, tidigare 
forskning och artiklar är exempel på sekundärdata. Sekundärlitteratur 
används för att skapa förståelse inom ämnesområdet. Här är det viktigt att 
beakta källans kvalitet samt att vara källkritisk (Rienecker och Jörgensen 
2002). Vanligen finner forskaren nödvändig information för att lösa ett 
undersökningsproblem i sekundärdata. Denna typ av data återfinns 
exempelvis på bibliotek och i regeringens existerande statistik. Även om 
sekundärdata är kostsamt är det i allmänhet billigare än att samla in data på 
egen hand. Är informationen efter insamling av sekundärdata inte tillräcklig 
kan komplettering av primärdata som hänför sig till den aktuella 
problemformuleringen bli aktuellt.  
 
Forskningen i vår uppsats bygger på både primär och sekundär data, med 
tyngdpunkt i primär data. Vårt arbete startade med bearbetning av viss 
sekundär data, i form av befintlig fakta inom ämnet. Vår primär data utgörs 
av intervjuer med företag. 
 

2.5 Bearbetning av data  
Det finns olika metoder och tekniker för att undersöka problem, vilket är 
beroende av vilken form av svar som forskaren söker. Antingen 
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kvantifierbart eller kvalitativt, det vill säga på djupet eller på bredden 
(Lekwall, Wahlbin & Frankelius 2001). 
 

2.5.1 Personlig intervju 
Syftet med en personlig intervju är att öka informationsvärdet och skapa en 
djupare och mer fullständig uppfattning om det utvalda 
undersökningsobjektet. Intervjuteknikerna för en personlig intervju kan 
skilja sig åt. Antingen kan den vara mycket strukturerad med 
färdigformulerade frågor eller ostrukturerad, där parterna diskuterar ämnet 
helt fritt (Lekwall, Wahlbin & Frankelius 2001). En personlig intervju kan 
genomföras på olika sätt. Forskaren kan välja att göra ett personligt besök 
eller via telefon utföra intervjun.  
 
Vi har genomfört strukturerade intervjuer eftersom vi sökte svar på specifika 
frågor. Intervjuerna har främst utförts via telefon, då de flesta av våra 
forskningsobjekt befinner sig långt från oss. Vi skall delade upp arbetet 
mellan oss så att en var intervjuare och den andre agerade observatör. Detta 
då vi trodde att det är svårt för en person att både intervjua och samtidigt 
anteckna. Inför våra intervjuer har vi varit väl förberedda och haft god 
kännedom om bolaget, för att på så vis uppnå ett så bra resultat som möjligt.  
 

2.6 Tillförlitlighet  
I vår uppsats har vi kommit i kontakt med validitet och reliabilitet i flera 
olika sammanhang. För att uppnå en tillfredsställande grad av dessa två 
faktorer har vi vara kritiska och noggranna i vår bearbetning av materialet. 
 

2.6.1 Validitet   
En hög validitet innebär att materialet avspeglar verkligheten och att 
uppsatsen är giltig och relevant (Lekvall, Wahlbin & Frankelius 2001). 
Uppfyller uppsatsen dessa krav finns det en överensstämmelse mellan teori 
och empiri.  
 
Validitet innehåller de båda begreppen giltighet och relevans. Giltighet 
anger den generella överensstämmelsen mellan teoretisk och empirisk 
begreppsplan. Relevansen påvisar hur betydelsefullt det empiriska begrepps- 
och variabelurvalet är för problemställningen. För att uppnå hög validitet 
krävs det ett lyckat mätresultat på hela det fenomen som avsett att mätas. 
Validitet kan delas in i yttre och inre validitet. Inre validitet avser 
överensstämmelsen mellan innehållet på den operationella och nominella 
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nivån. Medan yttre validitet går att påvisa genom ett resultats 
överensstämmelse med verkligheten. Den yttre validiteten kan endast 
konstateras genom en empirisk prövning (Andersen 1994). 
 

2.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig en undersökning är. Ett resultat 
består både av individens ”sanna värde” och ett ”felvärde”, där felvärdet 
beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. Upprepas en undersökning vid 
flera tillfällen ökar reliabiliteten, således kan forskaren med hjälp av statistik 
mäta reliabilitet.  
 
Vid användning av kvalitativa undersökningar som exempelvis intervjuer 
kan forskaren utnyttja en intervjuare och en observatör. Det kan vara svårt 
att få ett tillförlitligt resultat om inte intervjuaren och observatören är 
tränade. Ett bra sätt är att använda strukturerade observationer och 
standardiserade intervjuer. Att spela in intervjun på band är ett annat bra sätt, 
då kan forskaren lyssna på intervjun igen om det uppstår oklarheter. 
Forskaren bör även tänka på intervjuareffekten, som vanligtvis uppstår. Detta 
innebär att intervjuaren uppträder så att den som blir intervjuad vet vad som 
förväntas av denne (Patel & Davidsson 1994). 
 
För att försöka nå en så hög reliabilitet och tillförlitlighet som möjligt i vår 
undersökning har vi haft och kommer att ha för avsikt att redovisa och 
dokumentera våra källor noggrant. I genomförandet av våra intervjuer 
kommer vi att använda oss av en intervjuare och en observatör, vilket 
innebär att en av oss intervjuar medan den andra antecknar svaren. Detta då 
flertalet av våra intervjuer kommer ske via telefon och vi saknar den 
tekniska utrustning som krävs för att spela in intervjuerna på band.  
 
Vi kommer även att beakta intervjuareffekten, då våra forskningsobjekt i 
förväg är införstådda med att vi skall kontakta dem. Denna effekt kan även 
förekomma då vi i förväg sänt ut frågorna via mail.   
 

2.7 Källkritik 
För en forskare är det ytterst viktigt att förhålla sig kritiskt till sina källor för 
att öka tillförlitligheten. Vid bedömning av en källa finns det en rad frågor 
som bör ställas: 
 

• När och var har dokumentet kommit till? 
• Varför har dokumentet kommit till? 
• Vilket syfte har upphovsmannen med dokumentationen? 
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• Under vilka omständigheter uppstod dokumentet?  
• Vem var upphovsmannen och påverkades han av något? (Patel & 

Davidsson 1994) 
 
Att använda sig av flera källor innebär ytterligare perspektiv, vilket ökar 
tillförlitligheten. Antalet källor beror dels på frågeställningen som skall 
besvara samt hur mycket tid som avsatts för att genomföra undersökningen. 
Vid urval av material är det viktigt att källorna stöder de idéer som forskaren 
har. Han bör även beakta de källor som motsätter sig varandra.  
 
Vid användning av språkliga dokument är det viktigt att veta skillnaden 
mellan beskrivningar och beskrivande analyser. Vid direkt kontakt med den 
som intervjuas, handlar det om primärkällor i form av ögonvittnesskildringar 
och förstahandsrapportering. Alla övriga källor kallas sekundärkällor (Patel 
& Davidsson 1994). 
 
Vid vår bearbetning av teoridelen är det viktigt att referera till aktuella källor 
eftersom Bolagskoden inte funnits mer än drygt ett och ett halvt år. Hittills 
har vi använt oss av Internet vilket är en källa som ofta uppdateras och 
därmed innehåller aktuellt material. Då Internet i många fall kan vara en 
osäker källa krävs det att vi håller oss till tillförlitliga och väl uppdaterade 
sidor, som exempel kan nämnas olika myndigheters Internetsidor. I vår 
teoridel kommer vi även att ta del av den litteratur som bland annat finns 
inom ämnet corporate governance och andra relevanta teorier för vårt 
uppsatsämne.  
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3 Teori 
 
 
Vår avsikt med detta kapitel är att ge läsaren en bild av bakomliggande 
teorier till svensk Bolagskod. Inledningsvis ges en grundligare genomgång 
av corporate governance. Därefter redogörs för intressentteorin, agentteorin 
samt den svenska ägarmodellen. 
 

 
För att skapa förståelse för hur ”Svensk kod för bolagsstyrning” är uppbyggd 
så har vi valt att presentera Koden utifrån en rad grundläggande teorier. Vi 
inleder med corporate governance, eller bolagsstyrning som det benämns på 
svenska, då denna teori ligger till grund för ett stort antal koder i ett flertal 
länder.  

För att belysa den interna relationen mellan de aktörer som berörs av 
corporate governance framförs i nästa avsnitt agentteorin. Agentteorin 
påvisar de förutsättningar som fordras för att interaktionen skall fungera, 
samt de problem och konflikter som kan följa med denna. Nästkommande 
avsnitt belyser intressentteorin och de individer som på ett eller annat sätt 
kan tänkas ha ett intresse i ett företag, som exempel kan nämnas aktieägaren. 
Slutligen har vi valt att beskriva den svenska ägarmodellen, då 
ägarstrukturen är något vi även kommer att beakta i vårt empirikapitel. 
Nedanstående bild visar på sambandet mellan de olika teorierna och svensk 
bolagskod i praktiken. 

 13



  

Agentteorin 

Intressentteorin 

Den svenska  
ägarmodellen 

Corporate 
governance 

Svensk kod för 
bolagsstyrning 

Svenska  
bolag 

Figur 2 Modell över de teoretiska referensramarna, egen sammanställning 
 

3.1 Corporate governance 
Corporate governance handlar om att styra bolag på ett sådant sätt att de 
uppfyller ägarnas avkastningskrav på det investerade kapitalet. Detta kan ses 
som en förutsättning för marknadens ekonomiska tillväxt och medborgarnas 
välstånd, vilket medför att god bolagsstyrning även är viktigt för samhället 
som helhet (www.bolagsstyrning.se). Corporate governance är en relativt ny 
företeelse. Även om arbetet kring styrning av företag alltid har varit 
omdiskuterat, så var det inte förrän på 1980- och 1990-talet som debatten 
kring ämnet tilltog. Vid denna tidpunkt uppdagades flera skandaler i 
engelska och amerikanska företag, och därmed svagheter i bolagens 
styrning. Begreppet corporate governance har följaktligen kommit att ses 
som ett led i lösningen på det förtroendeproblem som uppkommit till följd 
av de olika bolagsskandalerna (Mallin 2004).  
 
Diskussionen kring corporate governance i Sverige har därmed blivit färgad 
av företagsskandaler och utmaningar från omvärlden. I modellen för 
bolagsstyrning som dominerar i USA, Kanada och Storbritannien ses 
ägandeskapet som en handelsvara och ett omfattande skydd för 
minoritetsägare. Skyddet uppmuntrar till ett starkt förtroende för 
aktiemarknaden. Den svenska modellen har dock ett mer kontrollerat 
ägarskap som kan påverka strategiska frågor i ett flertal företag även då 
ägarskapet är begränsat. Vidare så definieras den svenska modellen för 
bolagsstyrning av självreglering, lagar och praxis. De relevanta lagarna är 
ABL, BFL och ÅRL (Söderström et al 2003).  
 
Begreppet corporate governance är under ständig utveckling. Detta innebär 
att definitionen inte är helt given utan kan se ut på olika sätt. Den snävare 
tolkningen av begreppet utgår från den interaktion som finns mellan fyra av 
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bolagets organ: ägare, styrelse, verkställande direktör och revisor. Medan 
den vidare tolkningen beskriver förutom denna interaktion, även den roll 
som företaget har i samhället, något som bland annat innefattar samhällets 
syn på företaget, dess roll och uppgifter (Förtroendekommissionen 2004:47). 
Båda definitionerna bidrar till att belysa det faktum att corporate governance 
lägger fokus på såväl företagets interna kontroll och funktioner, liksom 
relationen med intressenterna (Mallin 2004). 
 
Mallin menar att för att skapa en effektiv bolagsstyrning krävs ökad 
transparens och trovärdighet i företagets redovisning. Det fordras även 
förbättrade interna kontroller, en lämplig styrelsestruktur, oberoende 
ledamöter samt att fokus läggs på värdeskapande för aktieägarna och deras 
roll i företaget (Mallin 2004).  
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Med denna utgångspunkt fyller corporate governance flera viktiga 
funktioner. Några exempel på dessa funktioner är att säkerställa ett lämpligt 
system för intern kontroll inom företaget, att förhindra att en enskild person 
har för stor makt och inflytande i företaget, samt behandla interaktionerna 
mellan företaget och dess olika intressenter. Vidare ska corporate 
governance försäkra att företaget styrs i intressenternas och aktieägarnas 
främsta intresse samt uppmuntra till ökad transparens och trovärdighet. Detta 
bidrar till att investerarnas förtroende för företaget höjs (Mallin 2004). 
 

3.2 Agentteorin 
Agentteorin har med tyngdpunkt på styrning och kontroll en central ställning 
i ekonomisk organisationsteori. Fokus ligger särskilt på separation av ägande 
och kontroll (Jacobsen & Thorsvik 1998).  Teorin används för att ge en bild 
av verksamhetens koncentrerade organisation och analysera förhållandet 
mellan aktieägare och den professionella företagsledningen. Agentteorin 
lämpar sig även för att undersöka vad som motiverar och driver medarbetare 
i dess arbete (Nygaard & Bengtsson 2002). 
 
Principalen i agentteorin utgår från en uppdragsgivare (principalen) och 
uppdragstagare (agenten), för att vidare beskriva förhållandet mellan dessa. 
Huvuduppdraget för agenten är att förvalta och kontrollera principalens 
ekonomiska resurser. Basen i detta förhållande är hierarki och makt 
(Nygaard & Bengtsson 2002). 
 
Nygaard och Bengtsson (2002) tar i sin bok upp sex antaganden för 
agentteorin: 
 

• Principalen och agenten är båda nyttomaximerande  
• En målkonflikt finns mellan principalen och agenten  
• Asymmetrisk information finns mellan principalen och agenten 
• Agenten är opportunistisk  
• Agenten handlar begränsat rationellt  
• Agenten är riskovillig 

 
Med nyttomaximerande menas att de båda parterna försöker nå största 
möjliga nytta med sin relation, vilket är en av de främsta förutsättningarna 
för agentteorin. Som exempel kan nämnas att uppdragsgivaren har gett ett 
uppdrag till agenten och därmed förbinder sig att i viss mån belöna efter 
agentens insats.  Den löpande punkten i agentteorin är att uppdragsgivaren 
har en viss säkerhet för att agenten utför sitt arbete, vilket innebär att 
belöning sker när uppdraget är slutfört (Nygaard & Bengtsson 2002). 
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Den andra förutsättningen är att det finns en målkonflikt mellan agenten och 
principalen. Detta innebär att de båda har olika mål. Enligt agentteorin gör 
agenten alltid det val som gynnar den egna nyttan. Agenten kan exempelvis 
missbruka sin makt till fördel för sina egna ekonomiska intressen, detta kan 
innebära att principalen utsetts för onödiga risker (Nygaard & Bengtsson 
2002). 
 
Då principalen inte vet i vilken utsträckning agentens arbetsinsats medverkat 
till ökat värde för bolaget, benämns detta i agentteorin som asymmetrisk 
information. Utan någon bevakning är det enbart agenten själv som vet om 
han är verksam för principalens bästa. Agenten antas vara opportunistisk. 
Detta innebär att i sitt tillvägagångssätt för att uppnå maximal nytta kan 
agenten använda sig av handlingar som lögn och bedrägeri. Agenten antas 
således arbeta efter egen vinning och inte efter principalens intresse, vilket 
kan vara en risk som principalen får vara beredd att ta.  
 
Agenten handlar begränsat rationellt, vilket innebär att agenten inte 
förmodas känna till möjliga handlingsalternativ. I de fall då agenten känner 
till handlingsalternativen blir det svårt att utvärdera följderna och detta 
försvårar principalens styrning av gärningar som agenten utför. Med 
riskovillig menas att agenten förmodas välja det handlingsalternativ som 
medför lägst risk, alternativt ingen risk. I de fall agenten är tvungen att ta en 
större risk höjer han/hon samtidigt kraven på ersättningen (Nygaard & 
Bengtsson 2002). 
 
Det problem som föreligger är att den kontrollerande bolagsledningen fattar 
beslut medan aktieägarna bidrar med kapital och risktagande. Det föreligger 
då en risk för att ledningen inte fullt ut arbetar i agentens bästa intresse. 
Detta medför att ett övergripande mål med agentteorin är att parterna skall 
utforma ett kontrakt, som minskar agentens möjlighet att undgå principalens 
intressen. Vidare måste agenten trots detta övervakas och ges incitament att 
handla på ett sätt som gör att principalens nytta maximeras.  

 

 

3.3 Intressentteorin 
Intressenter är alla de individer, grupper och organisationer som företaget 
har kontakt med och som på ett eller annat sätt är intresserade av företagets 
verksamhet. Nygaard & Bengtsson (2002) gör en åtskillnad mellan primära 
intressenter och sekundära intressenter, beroende på intressentens betydelse 
för företagsledningen. De primära intressenterna består av ägare, anställda, 
leverantörer och kunder, medan de sekundära intressenterna omfattas av 
regering, landsting, kommun och media (Nygaard & Bengtsson 2002). Olika 
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intressenter ställer olika krav på företaget och som exempel kan nämnas att 
krav knutet till ägarskap är beroende på intressentens storlek på investerat 
kapital i bolaget. Denna beroendeställning till företaget kan med tiden öka 
eller minska. Därmed måste företaget vara uppmärksamt på varje intressents 
specifika ställning, då den kan övergå från att vara sekundär till primär och 
omvänt (Nygaard & Bengtsson 2002).   
 
Det beroendeförhållande som råder mellan företaget och respektive 
intressent, präglas av en ömsesidighet (Ax, Johansson & Kullvén 2002). 
Detta till följd av att företaget ses som beroende av intressenterna och 
intressenterna som beroende av företaget. Det krävs en balans mellan de 
bidrag intressenterna lämnar till företaget och de belöningar företaget lämnar 
till intressenterna. Intressenterna kräver dock belöningar som överstiger de 
bidrag som lämnats till bolagen. Då ett företag har mer än en intressent, 
ställs det många gånger inför en avvägning vilket intressentkrav som ska gå 
före ett annat. Vanligtvis på grund av tidsaspekten kan alla krav inte 
uppfyllas samtidigt. En central uppgift för företagsledningen blir därför att 
ständigt göra avvägningar och kompromisser mellan kraven och ta ställning 
till vilka krav som i första hand bör tillgodoses och vilka som kan 
tillfredställas vid ett senare tillfälle. På detta sätt kan samtliga krav 
tillgodoses men vid olika tidpunkter. Vidare erhåller företaget därigenom 
stabilitet i sin verksamhet (Ax, Johansson & Kullvén 2002).  
 
Företagets fortsatta existens är många gånger beroende av bidrag från de 
primära intressenterna. Dessa kan antingen vara av ekonomisk- eller icke-
ekonomisk art, men en gemensam faktor är att företagets framtid hotas om 
dessa uteblir (Ljungdahl 1999). Samtliga intressenter är således essentiella 
för företagets överlevnad, och de måste ständigt lockas till företaget genom 
olika slag av kompensationer. Om bolaget inte lyckas säkerställa att bidrags-
belöningsbalansen upprätthålls, finns risken att intressenternas pliktkänsla 
minskar och att de efter hand lämnar organisationen. Denna situation kan 
undvikas genom att bolaget belönar intressenterna i form av exempelvis 
utdelning eller utlovad framtida avkastning (Ax, Johansson & Kullvén 
2002). 
 

3.4 Den svenska ägarmodellen 
Sverige har ett koncentrerat ägande. Maktbalansen delas idag upp i 
marknadsbaserade och kontrollägarsystem. Det marknadsbaserade ägandet 
existerar främst i den anglosaxiska världen och i Europa dominerar det 
kontrollägarstyrda.  Maktbalansen kan framställas som ett triangeldrama 
mellan kontrollägare, minoritetsägare och företagsledningen. Minoriteten 
varken kan eller vill kontrollera bolaget. Frågan är då om kontrollaktieägaren 
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eller företagsledningen är bäst lämpad för att skapa mervärde i företaget. 
(Söderström et al 2003).  
  

 
 
Figur 3 Triangeldramat, (Söderström et al 2003) 
 
 

3.4.1 Kontrollägare 
Med kontrollägare menas att det finns en storägare eller en grupp aktieägare 
som verkar i samma riktning. Detta leder till att inflytandet, som de 
tillsammans har, kan användas för att övervaka företagsledningen. I de fall 
då kontrollägaren har en betydande andel aktier, har de som regel också 
makt över ledningen.  En kontrollägare med stor makt som vill tillgodose 
sina egna intressen, kan också vara till nytta för andra aktieägare. Men 
kontrollägaren kan likaså tillgodose sina intressen på bekostnad av andra 
aktieägare. Ytterligare övertag får kontrollägare om deras makt även ger dem 
ett politiskt inflytande (Söderström et al 2003).  
 

3.4.2 Minoritetsägare  
Många gånger består minoritetsägare av fondbolag, dessa måste ha en 
konkret möjlighet att influera bolaget och skötseln av det. Fondbolagen 
söker hög avkastning med låg risk. Storleken på innehavet styr huruvida 
fondbolagen vill vara aktiva i sin ägarroll, detta påverkas även av i vilken 
omfattning dominerande ägare återfinns i bolaget. Vid förekommande fall av 
minoritetsägare i form av privatpersoner har de i regel en svag 
förhandlingsposition (Hedlund, Hägg, Hörnell & Rydén 1985).  
 

3.4.3 Företagsledning  
Företagsledningen får större handlingsfrihet i bolag med spritt ägande. Här 
finns risk för att konflikt skapas mellan ägare och företagsledning. Exempel 
på detta är om företagsledningen tillgodoser sina egna intressen genom 
bedrägeri, så som höga ersättningar och lyxbetonad representation. Det  
förekommer även att företagsledningen placerar kapital i egna projekt, trots 
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att det finns alternativa resultatrikare investeringar att göra (Söderström et al 
2003). 
  
Styrelsen innehar en viktig roll i bolaget, men finns inte med i den svenska 
ägarmodellen. Deras uppgift är att tillgodose bolaget, dess intressenter och 
bolagets aktieägare. Styrelsen skall likväl fungera som en länk till den 
verkställande direktören. Vidare är det viktigt att styrelsen är beslutskraftig 
och delar med sig av sin information. En homogen styrelse är beslutskraftig, 
men det är svårare att tillgå information. Är styrelsen istället heterogen 
sammansatt är det lättare att få information, men istället kan de ha svårt att 
kommunicera. Detta kan medföra längre väntetider i beslutandeprocessen 
(Söderström et al 2003). 
 
Röstvärdedifferentiering är tillåtet i Sverige, men har på senare tid 
debatterats. Differentieringen ger en stark och stabil ägarfunktion i bolaget. 
Detta skapar en mer produktiv drift som i sin tur leder till möjligheten att 
införskaffa kapital utan att mista kontrollen över bolaget. Men risk finns för 
att kontrollägarens eget intresse tar i överhand, vilket kan innebära en 
negativ effekt för minoritetsägare och samhället. Innehar kontrollägaren 
även en politisk påverkan kan spelreglerna anpassas efter dennes önskan 
(Söderström et al 2003).  
 

3.4.4 Den svenska modellens avigsidor 
Den svenska modellen med separation av ägande och kontroll skiljer sig 
påtagligt från den anglosaxiska synen, som exempel på detta kan nämnas att 
bolag i Sverige vid vissa fall tillämpar röstvärdedifferentiering.  
 
I OECD:s (Organization for Economic Co-operation and Development) 
riktlinjer och i EU-kommissionens expertgrupp, ”Wintergruppen”, betonas 
betydelsen av proportionalitet mellan ägande och kontroll. Handel med 
aktier där ”en aktie är en röst” inte tillämpas har periodvis förbjudits på 
New York-börsen. Detta på grund av att de negativa effekterna främst 
framhävs och de eventuellt positiva effekterna sällan förs fram (Söderström 
et al 2003).  
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4 Svensk kod för Bolagsstyrning 
 
 
Kapitlet Svensk kod för bolagsstyrning syftar till att ge läsaren ökad 
förståelse för den svenska ”Koden för bolagsstyrning”. Vi har valt att belysa 
Kodens framtagandeprocess, syfte, självregleringsprincip samt dess 
innehåll. Avslutningsvis belyser vi kortfattat Kodens framtida utveckling.   
 
 

4.1 Framtagandeprocessen av Koden 
En kod för bolagsstyrning är vanligt förekommande i åtskilliga länder och 
har utvecklats till följd av ett flertal företagsskandaler som drabbat 
näringslivet genom åren (Skog 2005).  Diskussionen om bolagsstyrning har 
sitt ursprung i USA, vars utveckling av näringslivets ägarstruktur sägs ligga 
till grund för problemet med företagets styrning. Vid 1800-talets slut och 
1900-talets början kom ett stort behov av riskkapital då den amerikanska 
industrin utvecklades kraftigt. Företagsledarna upptäckte att enskilda 
investerares kapital inte räckte till utan en bredare ägarkrets var tvunget för 
företagens fortsatta utveckling. Storföretagen börsintroducerades och fick 
därmed en spridd ägarstruktur i takt med att företagsledningen och 
ägarstrukturen skildes åt. Separationen var nödvändig för att tillgodose 
kapitalbehovet, men skapade en intressekonflikt mellan ägare och 
företagsledning. Det uppstod en risk att företagsledningen inte agerade med 
aktieägarnas intressen (Skog 2005). 
 
Diskussionen kring bolagsstyrning handlar således till stor del om hur det är 
möjligt att systematisera relationen mellan ägare, institutioner och regler för 
att minimera risken för en sådan intressekonflikt (Skog 2005). 
 
Debatten i Sverige har tidigare speglats av ett svalt intresse för att utveckla 
en nationell kod för bolagsstyrning (Skog 2005). Men år 1993 presenterade 
Aktiespararna ”Riktlinjer för bättre kontroll och insyn i marknadsnoterade 
bolag”, vilken modifierades och förstärktes efterhand (www.svd.se). 
Styrelseakademin gav sedermera i januari år 2003 ut den första samlade 
Koden för god praxis i styrelsearbetet hos svenska bolag, som fick namnet 
”Vägledning till god styrelsesed” (www.styrelseakademien.com). Vid denna 
tidpunkt fanns inte någon gemensam nationell bolagsstyrningskod framtagen 
i Sverige, vilket innebar att riktlinjerna blev relativt maktlösa. 
Förtroendekommissionen bildades av Regeringen i september 2002 med 
uppdrag att föreslå åtgärden för att säkerställa förtroendet för svenskt 
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näringsliv. Förtroendekommissionen utarbetade tillsammans med 
Näringslivets Börskommitté en expertgrupp med nio representanter från 
Kommissionen, näringslivet och ägarna (Förtroendekommissionen 2004:47). 
 
Expertgruppen fick namnet ”Kodgruppen” och tillsattes under hösten år 
2003, med uppdrag att sammanställa en Svensk kod för bolagsstyrning. 
Utgångspunkten i deras arbete var befintliga lagar, restriktioner och praxis 
som utvecklats inom svenskt näringsliv. I framställningen av Koden 
användes även utländska koder som hjälpmedel. Den brittiska ”Combined 
code” utgör en viktig referenskälla, men även tyska, franska, danska och 
finska koder ligger till grund för den svenska Bolagskoden. Kodgruppen 
använde även riktlinjer från ”New York Stock Exchange” och ”OECD” samt 
principer från EU-kommissionens handlingsplan gällande bolagsrätt 
(Förtroendekommissionen 2004:47). 
 

I februari år 2005 bildades ”Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning” för att 
förvalta, analysera och utveckla Bolagskoden (www.bolagsstyrning.se).  
Stockholmsbörsen och Aktiemarknadsbolagens Förening har gjort en 
överenskommelse, som innebär att alla bolag noterade på börsens A-lista 
samt de bolagen på O-listan, med ett marknadsvärde över tre miljarder 
kronor, skall tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (Svernlöv 2005).  

4.2 Kodens syfte 
Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska 
bolag. Den riktar sig främst mot aktiemarknadsbolagen men förhoppningar 
finns om att en utvecklad bolagsstyrning i dessa bolag kommer tjäna som 
förebild även för andra kategorier av företag. Detta är i sin tur, enligt 
Kodgruppen, ägnat att förstärka näringslivets effektivitet och 
konkurrenskraft samt främja förtroendet för den svenska kapitalmarknaden. 
 
Ett annat syfte med Koden är att öka kunskapen och förtroendet för svensk 
bolagsstyrning hos utländska investerare och andra aktörer på den 
internationella kapitalmarknaden. Därigenom vill Kodgruppen främja det 
svenska näringslivets tillgång till utländskt riskkapital 
(www.bolagsstyrning.se). 
 
Kodgruppen har jobbat efter följande principer i utvecklingen av Koden: 
 

• Skapa förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande 
ägarroll 

• Skapa maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning 
• Skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan olika lednings- 

och kontrollorgan 
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• Värna om att aktiebolagens likabehandlingsprincip tillämpas i 
praktiken 

• Skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i 
övrigt (www.bolagsstyrning.se) 

 

4.3 Kodens självregleringsprincip 
Lagar, praxis och självreglering reglerar den svenska modellen för 
bolagsstyrning. De lagar som i första hand används är ABL, BFL och ÅRL 
samt även regelverk av självreglerande karaktär, såsom Bolagskoden. 
 
Den svenska Bolagskoden bygger på principen att ”följa eller förklara” 
(www.bolagsstyrning.se). En princip som tillämpas i flertalet utländska 
koder, av den orsaken att det i Europa saknas lagstiftning som reglerar 
bolagsstyrning. Självregleringsprincipen började användas av den brittiska 
Cadbury-kommittén och har med framgång tillämpats i brittiska företag 
(Skog 2005). Principen innebär att företag som applicerar Koden kan avvika 
från enskilda regler om de kan avge en förklaring där skälet till avvikelsen 
redovisas. Enligt Kodgruppen så kan en avvikelse innebära god 
bolagsstyrning då vissa regler inte passar ett enskilt bolag. Det avgörande är 
vilka motiv som finns för avvikelsen (www.bolagsstyrning.se). 
 
Genom att tillämpa självregleringsprincipen har, enligt Kodgruppen, 
ambitionsnivån i Koden förstärkts snarare än om reglerna skulle vara 
tvingande. Gruppen menar att vid tvingande regelgivning måste kraven ligga 
på en nivå som är rimlig att begära av varje företag vid varje tillfälle. Det vill 
säga ett slags minsta gemensamma nämnare som kan passa alla 
(www.bolagsstyrning.se). 
 
Koden innehåller inga krav på hur avvikelser skall motiveras utan detta är en 
fråga för styrelsen i bolaget att ta ställning till. Kodgruppen har inte 
föreslagit någon särskild instans som ska bedöma om förklaringar är 
godtagbara eller inte. Det är istället marknaden, i form av investerare och 
andra aktörer, som får avgöra om förklaringarna är relevanta eller inte. 
Kodgruppen anser att bolag som avviker från Koden utan rimliga motiv 
riskerar att drabbas av sämre förtroende hos kapitalmarknaden. Därmed 
finns inga särskilda sanktioner i Koden för bristfälliga motiveringar till 
avvikelser eller inga motiveringar alls, med undantag av om avvikelser utgör 
ett brott mot Stockholmsbörsens noteringsavtal. Därmed kontrollerar 
Stockholmsbörsens övervakningsfunktion till viss del hur bolagen tillämpar 
Koden (Svernlöv 2006).  
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4.4 Kodens innehåll 
Koden reglerar i sin helhet flera aspekter av bolagsstyrning. Totalt innehåller 
Koden för svensk Bolagsstyrning fem kapitel. Det första kapitlet behandlar 
regler kring förfarandet av företagets bolagsstämma. I kapitel två tar 
Kodgruppen upp hur tillsättningen av styrelse och revisor skall hanteras. Det 
tredje kapitlet reglerar styrelsens uppgifter samt dess storlek och 
sammansättning. I detta kapitel framgår även de skyldigheter som hänförs 
till styrelseledamöter och styrelseordförande.  Kapitel fyra behandlar den 
verkställande direktörens uppgifter samt ersättning till bolagsledningen. Det 
sista och femte kapitlet berör information om bolagsstyrning. Här framgår 
vad som skall ingå i företagets bolagsstyrningsrapport, rapport om intern 
kontroll samt informationen som förekommer på företagets hemsida 
(www.bolagsstyrning.se). 
 

4.5 Kodens utveckling 
Enligt Kollegiet för svensk Bolagskod behöver Sverige en kod för god 
bolagsstyrning. Detta för att försvara svenska noterade bolags och svenska 
börsplatsers konkurrenskraft hos investerare på den internationella och 
svenska kapitalmarknaden. Den svenska Bolagskoden bygger på svensk 
lagstiftning och svenska ägarförhållanden. Men Koden ska i längsta mån 
vara anpassad till internationella förhållanden, främst nordiska och 
europeiska. Ansvaret för att främja en god utveckling av svensk 
Bolagsstyrning vilar på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Detta sker 
främst genom att se till att Sverige fortlöpande har en relevant, aktuell och 
effektiv kod för bolagsstyrning (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2006). 
 
Kollegiet beställde under våren år 2006 en studie för de 74 bolag som vid 
årsskiftet 2005/2006 tillämpade Koden. Detta för att erhålla en bild av hur 
Koden tillämpats sedan den 1 juli 2005 till och med årsstämmorna år 2006 
(Svernlöv 2006). I mitten av juni presenterade Kollegiet följaktligen sin 
årsrapport som innehöll vissa slutsatser inför framtiden, samt påvisade 
områden där det redan vid denna tidpunkt behövdes justeringar av Koden. 
Kollegiet bedömer i sin Årsrapport 2006 att sammantaget har Svensk kod för 
bolagsstyrning tillämpats med gott omdöme och att Koden har fått en 
betydande spridningseffekt även utanför den kretsen som har obligatorisk 
tillämpning. I sin framtida översyn arbetar Kollegiet för att Koden skall bli 
enkel att använda genom bland annat tydlighet och återhållsamhet i 
detaljfrågor (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2006). 
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5 Empiri  
 
 
I vårt empirikapitel redogör vi för det empiriska materialet som samlats in 
under studiens gång. Materialet utgår från det frågeformulär som bifogas i 
bilaga 1. 
 

 
Vi har valt att presentera det empiriska materialet utifrån en bestämd modell. 
Varje företag beskrivs kortfattat med information om bland annat 
branschtillhörighet, storlek och ägarstruktur. Storleken på företagen har vi 
mätt med hjälp av balansomslutning (summan av tillgångssidan i 
balansräkningen), nettoomslutning (summan av försäljning i 
resultaträkningen) och antal anställda. Därefter har vi valt att presentera 
varje företags intervjusvar separat, för att tydliggöra respondentens 
individuella svar. Vidare har vi för att underlätta för läsaren valt att enskilt 
besvara varje fråga. Denna rubrikindelning följer sedan även i de analyser 
som görs i nästkommande kapitel. 
 

5.1 Nordea  
Nordeas rötter sträcker sig tillbaka till 1820-talet, då banken hade namnet 
Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn. Företaget har sitt ursprung från 
följande fyra nordiska banker; Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och 
Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark 
och Norge. Men sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen 
under namnet Nordea. Deras vision är att uppfattas som den ledande 
nordiska banken. Banken har i nuläget 10 miljoner kunder, spridda över 1 
100 kontor och deras aktie är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors 
och Köpenhamn (www.nordea.com). 
 
Nordea menar att de är ett tydligt exempel på den strukturomvandling som 
skett i nordisk bank- och försäkringsverksamhet under det senaste decenniet. 
Förändringen till färre och större banker har skett snabbt och genomgripande 
och har inneburit att bank- och försäkringskartan ritats om i grunden. Vissa 
affärer har gjorts inom länderna, medan andra har skett över 
nationsgränserna. Denna konsolideringstendens är dock genomgående i hela 
Norden och Östersjöregionen (www.nordea.com). 
 
Nordea AB är noterade på Nordiska Börsen i Stockholm i segmentet Large 
Cap och tillämpar således Svensk kod för bolagsstyrning. Bankens 
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balansomslutning uppgick för år 2006 till 825 539 miljoner kronor, samma 
år redovisades deras nettoomslutning till 3 369 096 miljoner kronor 
(beloppen är omräknade till svenska kronor från euro med aktuell kurs 2006-
12-31). Antal anställda inom hela koncernen uppgick förra året till 29 248 
personer. Nedanstående bild visar Nordeas ägarstruktur. Här framgår att 
Nordeas största ägare är utländska med 27,9 %, som därefter följs av 
svenska institutioner, vars ägande uppgår till 26,5 %. Den svenska statens 
ägande i banken ligger i dagsläget på 19,9 % (www.nordea.com).  
 

 

Ägare i andra länder       
27,9 %
Svenska staten 19,9 %

Svenska institutioner 26,5
%
Svenska allmänheten     
2,9 %
Finska institutioner &
allmänheten 11,6 %
Danska instituioner &
allmänheten 11,2 %

 
Figur 4 Nordeas största ägare, egen sammanställning 
 
Enligt den svenska ägarmodellen har Nordea ett minoritetsägande. Eftersom 
företaget till stor del ägs av fondbolag och institutioner. Denna typ av ägande 
söker hög avkastning med låg risk. Nordeas ägare, anställda och kunder är 
exempel på deras primära intressenter. Medan de sekundära bland annat 
utgörs av kommun, landsting och finansinspektionen. Det råder ett 
beroendeförhållande mellan Nordea och deras intressenter. För ett balanserat 
förhållande intressenterna i mellan krävs att de bidrag som intressenterna 
skjuter till gynnar dem i ett senare skede. Eftersom Nordea har flera 
intressenter måste de prioritera intressenternas olika krav. 
 
I vår telefonintervju med Nordea fick vi prata med Maria Snöbohm, hon 
arbetar som jurist på Nordea. 2
   

 

 

 

2Snöbohm, Maria, jurist på Nordea, Intervju 2007-04-25. 
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5.1.1 Vad är Nordeas allmänna inställning till Koden? 
Generellt är Nordea positivt inställda till Koden, då de anser att den genom 
reglering skapar ordning. Nordea är ett stort börsbolag och sedan tidigare 
noterade på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn, vilket 
innebär att liknande rapporter redan framställts.  
 
Då de sedan tidigare var vana vid liknande dokumentation inom företaget, så 
innebar införandet av Bolagskoden även i Sverige inte särskilt mycket 
merarbete för Nordea.  
 
Nordea anser att den slutgiltiga versionen av Koden är bra och Maria 
upplever inte att något saknas. Det Maria tycker kan upplevas negativt är att 
få företag väljer att avvika från Koden, vilket hon tror beror på att bolagen 
mött motstånd då de valt att göra avvikelser. Vidare upplever Nordea att 
Koden innebär något dubbelarbete när det gäller en del information, som 
sedan tidigare finns i ABL. Exempel på det är regeln om att 
nomineringskommittén, enligt 2.1.3 Svensk kod för bolagsstyrning, skall 
meddelas sex månader före bolagsstämman, vilket Maria anser är svår att 
följa då Nordea vanligtvis har svårt att meddela exakt datum så långt i förväg 
som Koden rekommenderar.   
 
I ett framtidsperspektiv tror Maria att Koden kommer att förändras. För 
tillfället pågår det ett arbete med harmonisering inom Norden, säger hon. 
Maria ställer sig dock tveksam till om det kommer att realiseras.  
 

5.1.2 Hur arbetar Nordea med Koden? 
I Nordea finns det en person som ansvarar för bolagsstyrningsrapporten, men 
i nuläget finns det mesta av informationen med i själva arbetet med 
årsredovisningen.  De har inte valt att fokusera på någon speciell del av 
Koden.  
 
Eftersom mycket av det arbete som Koden medfört utfördes redan tidigare 
inom Nordea, så uppskattar Maria att inga större kostnadsökningar har skett. 
Banker har tidigare arbetet mycket med interna kontroller, därför innebär 
inte heller denna typ av kontroll någon direkt kostnadsökning. Nordea valde 
att följa Koden redan från 2005, innan det fanns krav på tillämpning.   
 
Svårigheten med Koden ligger i att samordna internkontrollrapporten med 
bolagsstyrningsrapporten, tycker Maria. Internkontrollrapporten skall 
revisorerna granska men de skall däremot inte granska 
bolagsstyrningsrapporten. 
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5.1.3 Vilka har störst nytta av Nordeas 
bolagsstyrningsrapport? 
Maria tror att det möjligtvis är de svenska aktieägarna som har störst nytta av 
Nordeas bolagsstyrningsrapport. De utländska ägarna får information genom 
den allmänna informationen om Corporate Governance, vilken finns 
inkluderad i årsrapporten. Nordea själva har nytta av 
Bolagsstyrningsrapporten, då den innebär att de måste gå igenom sina 
processer.   
 

5.1.4 Existerar det skillnader i tillämpningen av Koden 
mellan olika branscher? 
Maria tror inte att skillnader i tillämpningen av Koden är så mycket 
branschrelaterat. Hon tror däremot att skillnaden förekommer mer mellan 
stora och små bolag. För små företag innebär tillämpningen av Koden stora 
utgifter, vilket kan resultera i sämre konkurrenskraft utomlands då företagen 
tvingas lägga ner mycket resurser på bolagsstyrningsrapporten. 
 
För bank, som är en strikt verksamhet, innebär rapporten att ytterligare 
information skall dokumenteras. Denna information som till viss del redan 
fanns i årsredovisningen. ”Piggare” industrier, tror Maria, gör mer av sin 
rapport, och tillägger att de möjligtvis ser ett sätt att utvecklas och stärka sin 
förtroendegrad på kapitalmarknaden. 
 

5.2 Q-Med 
Q-Med startades 1987 av Bengt Ågerup med syfte att kommersialisera den 
forskning som han utfört kring hyaluronsyra. Företaget verkar således inom 
läkemedelsbranschen och är ett medicintekniskt företag som utvecklar, 
tillverkar, marknadsför och säljer främst medicinska implantat. Huvuddelen 
av produkterna är baserade på företagets patenterade teknologi. Deras 
produkter består bland mycket annat av Restylane, för utfyllnad av 
exempelvis läppar, samt Durolane, för behandling av höft- och 
knäledsartros. Försäljningen sker via deras dotterbolag eller distributörer i 
över 70 länder. I dagsläget består Q-Meds personalstyrka av drygt 600 
medarbetare, varav ungefär 400 arbetar vid företagets huvudkontor och 
produktionsanläggning i Uppsala (http://investors.q-med.com).  
 
Q-Med AB är sedan 1999 noterat på Nordiska Börsen i Stockholm i 
segmentet Large Cap och är därmed enligt noteringsavtalet skyldiga att 
tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Sedan Kodens införande har Q-Med 
stegvis anpassat sig efter dess regelverk. Q-Med har en balansomslutning på 
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1 377 miljoner kronor och en nettoomsättning på 854,5 miljoner kronor. 
Deras ägarstruktur består i dagsläget av Lyftet Holding BV som äger 47,5 %, 
olika fondbolag som tillsammans äger 24 % och övriga aktieägare som äger 
28,5 %. Tabellen nedan visar Q-Meds ägarstruktur mer översiktligt 
(http://investors.q-med.com).  
 

Lyftet Holding AB          
47,5 %
AMF Pension & AMF
pensions fonder 9,7 %
Övriga fonder 14,3 %

Övriga aktieägare 28,5 %

 
Figur 5 Q-Meds största aktieägare, egen sammanställning 
 
Då närmare 50 % av bolaget ägs av en storägare styrs Q-Med enligt den 
svenska ägarmodellens kontrollägare. Detta innebär att storägaren, Lyftet 
Holding AB, har ett ledande inflytande som kan användas för att övervaka 
företagsledningen och tillgodose sina intressen. Q-Meds intressenter utgörs 
av såväl primära som sekundära. De sekundära intressenterna utgörs bland 
annat av Regeringen, landsting och läkemedelsverket. Exempel på primära 
intressenter är patienter, anställda och ägare. Bolagets fortsatta existens är 
beroende av så väl de sekundära som de primära intressenterna.    
 
I vår telefonintervju var vi i kontakt med Erika Kjellberg Eriksson, som är 
vice verkställande direktör och ekonomichef på Q-Med. 3 

 

 
3 Erika Kjellberg Eriksson, vice verkställande direktör och ekonomichef på Q-Med, 
Intervju 2007-04-19 
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5.2.1 Vad är Q-Meds allmänna inställning till Koden? 
Q-Med har en positiv inställning till Koden och de har inte påverkats i någon 
större utsträckning av dess implementering, då de redan arbetade i en 
kontrollerad och ”dokumentstyrd” bransch. Q-Med har sedan tidigare hög 
frekvens på sin rapportering och en ytterligare ekonomisk rapportering 
ansågs inte vara onödig, då det fanns underlag för dess behov. På det senaste 
styrelsemötet i mars, tog Q-Med fram ett utkast till sina rapporter. Enligt 
Erika fungerade detta bra, de lyfte fram relevanta och bra frågor och hela 
styrelsen var närvarande.  
 
Q-Med anser att implementeringen av Koden framställdes som negativ av 
bland annat media. Detta då Koden sedan tidigare ansågs vara reglerad i 
ABL, ÅRL och BFL. Den negativa bilden förstärktes i och med att det 
krävdes ytterligare dokumentation från företagen.  
 
Erika anser att Kodens införande inte har påverkat Q-Med i någon större 
utsträckning. Eftersom de verkar i en bransch som är van att rapportera, 
framförallt till myndighet, så innebär denna typ av dokumentering ett 
naturligt steg i rätt riktning. På Q-Med är de också vana vid frekventa möten, 
så detta ansåg bolaget inte heller vara särskilt tidskrävande eller negativt. Att 
bolaget rapporterar om sin interna kontroll är positivt för dess ägare, anser 
Erika. Koden gav större transparens vilket, Erika anser, är positivt för Q-
Meds aktieägare. 
 
Eftersom att Koden till viss del innebär dubbla regelverk tror Erika att 
Koden inte kommer att finnas kvar om fem år. Antagligen kommer den 
kopuleras in i de ordinarie regelverken ABL och ÅRL, menar Erika.   
 

5.2.2 Hur arbetar Q-Med med Koden?  
Det är främst tre personer som arbetar med framställandet av 
bolagsstyrningsrapporten, med koncentration på olika delar.  I sina rutiner 
bevakar Q-Med Kodens utveckling. Bolaget har för avseende att undvika 
avvikelser från Koden. I arbetet med internkontroll har de frekventa möten 
för att aktivt se över denna.  
 
Q-Med har i nomineringsprocessen diskuterat om det är lämpligt att 
verkställande direktör sitter med i styrelsen, men eftersom han äger närmare 
50 % av aktierna har de kommit fram till att han bör finnas i företagets 
styrelse. Men Q-Med har haft återkommande diskussioner kring ämnet och 
anser att det är en viktig fråga. Eftersom att bolagsstyrningsrapporten skall 
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tas fram lägger Q-Med ner en del tid på det. Tidigare fanns informationen 
inbakad i årsredovisning och motsvarade en halv sida text om styrelsens 
arbete. Hela styrelsen är involverad i arbetet, vilket också kostar pengar. 
Vidare har Q-Med även tagit hjälp av Ernst & Young. 
 
Q-Med ser inga större svårigheter i tillämpningen av Koden. I början 
funderade de inom bolaget över hur de skulle gå tillväga då det inte fanns 
någon praxis att gå efter. De fick då anta vad som skulle vara med och hur 
mycket det skulle skrivas under varje punkt.  
 
Erika tror att en praxis så småningom kommer att utformas. Det är även 
svårt för revisorerna som inte vet vad de ska granska emot, då normer ännu 
inte existerar.  
 

5.2.3 Vilka har störst nytta av Q-Meds 
bolagsstyrningsrapport? 
Erika tror att de ägare som inte är dagligen engagerade i Q-Meds verksamhet 
får med hjälp av Bolagskoden en större insyn över företagets verksamhet. 
Hon anser att såväl aktieägare, anställda, potentiella ägare och utländska 
ägare gynnas av Koden. Q-Med har framförallt märkt att utländska ägare 
uppskattar bolagsstyrningsrapporten, då denna typ av rapportering existerar i 
ett flertal länder och ger därmed större trygghet. Q-Med översätter såväl sin 
årsredovisning som bolagsstyrningsrapporten till engelska.  
  

5.2.4 Existerar det skillnader i tillämpningen av Koden 
mellan olika branscher? 
Eftersom läkemedelsbranschen är en dokumentstyrd bransch har 
implementeringen antagligen gått lite lättare för dem, tror Erika. De är vana 
att skriva diverse rapporter. Erika tror dock att det som styr inställningen till 
Koden är revisionen/rådgivarkåren. Läkemedelsbranschen hade redan 
tidigare ett stort patient- och produktansvar. Första året rapporten togs fram 
fick Q-Med en mall från Ernst & Young, vilka har specialkunskap och 
rådgivning inom området.  
 
Inom Q-Meds bransch fanns inte allt reglerat sedan tidigare. Därför tycker 
Erika att det var bra att, en gång för alla, sätta en standard. Det vill säga, 
systematisera arbetet så att investerarna känner igen sig i olika bolag.  
  
Erika tror att olika branscher har olika inställning till Koden. För Q-Med var 
det inget stort arbete att ta fram rapport, då de även är styrda av ägarbilden. 
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Q-Med är ett relativt stort svenskägt företag, som inte har så många mindre 
ägare, de tio största ägarna äger 80 % av företaget. I ett större företag med 
spritt ägande anser Erika att rapporteringen är viktigare. Erika tror att det är 
ägarstrukturen i företaget som avgör hur Koden tillämpas. 
 

5.3 Skanska 
Skanska är ett av världens största företag inom byggbranschen. Företaget har 
en ledande position på ett antal hemmamarknader i Europa, USA och 
Latinamerika. Skanska grundades 1887 och tillverkade på den tiden 
cementprodukter. Relativt omgående breddades verksamheten och Skanska 
blev ett byggnadsföretag. Företaget menar att de har spelat en nyckelroll när 
det gäller att bygga upp Sveriges infrastruktur genom bland annat vägar. 
Tillväxten i Sverige följdes av en internationell expansion. I mitten av 1950-
talet tog Skanska klivet ut på den internationella marknaden. Företagets 
framgång förklaras av god teknisk kompetens och deras förmåga att anpassa 
sig till lokala förhållanden. Skanska betraktas således som en lokal aktör i 
många länder. Deras huvudmarknader består idag av Sverige, USA, 
Storbritannien, Danmark, Finland, Norge, Polen, Tjeckien, Argentina, 
Hongkong och Indien (www.skanska.com). 
 
Skanska bedriver idag sin verksamhet inom fyra affärsområden; 
byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och 
infrastrukturutveckling. Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och 
underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta. Deras övergripande 
mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. Skanska strävar även efter 
att vara ledande i avseende storlek och lönsamhet inom sina segment. I 
Sverige strävar företaget efter att bli i särklass det mest professionella 
byggföretaget (www.skanska.com). 
 
Skanska AB är ett svenskt börsnoterat aktiebolag i segmentet Large Cap och 
styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, Skanskas 
bolagsordning och noteringsavtalet med Nordiska Börsen i Stockholm. 
Koncernen och kontoret för Skanska AB ligger i Solna och i dagsläget har de 
en personalstyrka på omkring 10361 anställda. Skanska AB har enligt 
årsbokslutet för 2006 balansomslutning på 18 536 miljoner kronor och en 
nettoomsättning på 26 miljoner kronor. Deras ägarstruktur domineras av 
övriga aktieägare som tillsammans innehar 35,6 %, därefter kommer deras 
enskilt största ägare Industrivärlden, som äger 27 % (www.skanska.com). 
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Industrivärden 27,0 %

AMF Pension & AMF
pensions fonder 4,2 %
SHB Pensionsstiftelse    
3,0 %
Övriga fonder 6,6 %

Övriga aktieägare i Sverige
35,6 %
Övriga aktieägare i
utlandet 23,6 %

 
Figur 6 Skanskas största ägare, egen sammanställning 
 
Skanska har ett spritt ägande, vilket resulterar i att företagsledningen får en 
större handlingsfrihet. Enligt den svenska ägarmodellen innebär denna typ 
av ägande att det finns risk att företagsledningen tillgodoser sina egna 
intressen i stället för ägarnas. Ägarna utgör, tillsammans med bland andra de 
anställda och kunderna, företagets primära intressenter. Exempel på 
Skanskas sekundära intressenter är Regeringen och media.  
 
För att få kunskap om Skanska har vi varit i kontakt med Einar Lundgren, 
chefsjurist på Skanska.4 

5.3.1 Vad är Skanskas allmänna inställning till Koden? 
Skanskas allmänna inställning till Koden är positiv, Koden har inte inneburit 
någon större dramatik för bolaget. Einar anser att då det finns koder av 
denna typ i andra länder, så är det inte konstigt att Sverige också bör ha en.  
 
Einar tycker att Koden har en ”användarvänligapproach”, då allt finns 
samlat i ett dokument. Det ger struktur och det är lätt att få en samlad bild av 
företaget. Koden kan dock skapa en del oklarheter gällande ansvar inom 
organisationen och vilka organ inom bolaget som gör vad. Detta då det 
utöver Koden finns ett noteringsavtal från Nordiska börsen i Stockholm och 
ABL som skall följas. En del bitar överlappar varandra och ibland innebär 
detta svårigheter att veta vad som egentligen krävs, tycker Einar. 
 
 
 
4 Lundgren, Einar, chefsjurist på Skanska, Intervju 2007-04-27 
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Då valberedningen inte är ett legalt organ har de inget ansvar och Einar 
menar att det är lite märkligt att de har fått en så framträdande roll. Han 
tycker att ansvaret känns oklart, och att valberedningen har fått för stort 
ansvar. 
 
Einar tror att Koden kommer att finnas kvar om fem år. Men han tror att den 
kommer revideras, några paragrafer kommer att försvinna och nya kommer 
att uppstå. Han upplyser oss om att Koden redan nu är reviderad angående 
internkontrollen. Eftersom Koden skall anpassas till verkligheten, kommer 
revideringar att ske, enligt Einar.  
 

5.3.2 Hur arbetar Skanska med Koden? 
Hos Skanska finns det en rutin vid framtagandet av Koden, men ingen 
handbok. Under året har de rutiner som leder fram till en rapport. Investor 
Relations ansvarar för att hemsidan uppdateras, efter behov. Juridisk enheten 
(där Einar ingår) skriver och sätter ihop bolagsstyrningsrapporten. Till sin 
hjälp vid sammanställningen av bolagsstyrningsrapporten har Einar den 
information som ligger på hemsidan. Det finns en intern grupp som 
sammanställer internkontrollrapporten. Slutligen är det styrelsen som står för 
rapporten.  
 
I arbetet med Koden har Skanska valt att inte fokusera på någon speciell del. 
Rapporten är deskriptiv och bolaget beskriver kontrollapparaten samt alla de 
andra delarna. Skanska har valt att använda sig av en kortfattad version, det 
som skall finnas med finns med.  
 
Tidigare arbetade Skanska med samma grundstruktur, men i och med Koden 
lägger de ner mer tid på det nu. Bolaget använder sig av samma arbetssätt. 
Sammanställningen tar tid och innebär merarbete, men ingår fortfarande i de 
normala arbetsgrupperna.  
 
Skanska gör inga avvikelser från Koden, de hade redan innan Koden det 
sättet att arbeta. De hade en valberedning, revisionskommitté (tidigare två 
medlemmar nu tre) och en ersättningskommitté. 

5.3.3 Vilka har störst nytta av Skanskas 
bolagsstyrningsrapport? 
Aktieägarna och olika institut har förhoppningsvis nytta av Koden. Att 
informationen finns samlad på ett ställe, innebär att de intressenter som är 
intresserade av hur bolaget styrs, lätt kan hitta den information de behöver. 
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Einar ser även att bolaget drar nytta av Koden, trots att de låg bra till redan 
före Koden infördes.  
 

5.3.4 Existerar det skillnader i tillämpningen av Koden 
mellan olika branscher? 
Einar tror att det finns skillnader i vilken approach bolaget har, men inte att 
skillnaderna är branschrelaterade. Einar såg inte att det fanns något direkt 
behov av Koden i byggbranschen. Generellt är det bra för hela näringslivet 
med ökad transparens. Einar tror att ägargrupperingen kan skilja bolag åt, de 
kan ha olika åsikter. Även traditionen och kulturen i företaget spelar in.  
 

5.4 Latour  
Företaget Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag. Företaget 
innehåller dels en helägd industri- och handelsrörelse och dels en 
börsportfölj, vilken omfattar ett antal bolag där Latours ägarandel uppgår till 
minst 10 procent. Verksamheten består i dagsläget av ett 50-tal bolag, vilka 
är organiserade i följande sex affärsområden; Automotive, Handverktyg, 
Hydraulik, Luftbehandling, Maskinhandel och Verkstadsteknik 
(http://investors.latour.se).  
 
AB Latour startade sin verksamhet 1985, dessförinnan var bolaget AB 
Hevea en del av Skrinetgruppen. År 1985 fick Hevea en ny ägare i form av 
familjen Douglas, därmed startades Latour. Deras affärsidé är att vara en 
aktiv och långsiktig ägare som förvaltar och utvecklar sin börsportfölj, 
strävan är långsiktiga goda affärer snarare än snabba klipp. AB Latour menar 
att deras affärskompetens, goda moral och etik ska utveckla företaget. AB 
Latour är noterat på Nordiska Börsen i Stockholm i segmentet Large Cap. 
Antalet anställda inom koncernen uppgår i dagsläget till 3 171. AB Latour 
har en nettoomslutning som uppgår till 5 313 miljoner kronor och en 
balansomslutning på 14 021 miljoner kronor. Latours ägarstruktur domineras 
än idag av familjen Douglas med 75,7 %. Medan övriga aktieägare endast 
består av 18,6 % (http://investors.latour.se).  
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Gustaf Douglas familj &
bolag 75,7 %
Bertil Svenssons familj &
bolag 2,1 %
Diverse fonder 3,6 %

Övriga aktieägare 18,6 %

 
Figur 7 Investment AB Latours största aktieägare, egen sammanställning 
 
I Latour äger ett familjebolag 75,7 % av bolaget, vilket innebär att dessa har 
ett ledande inflytande över företagsledningen. Denna typ av ägare kallas, 
enligt den svenska ägarmodellen, för kontrollägare. Latours primära 
intressenter består bland andra av finansiärer och anställda. Medan de 
sekundära utgörs av såväl Regeringen, kommun och media. 
 
Tore Åberg är vår kontaktperson hos Latour. Tore arbetar som ekonomi- och 
finansdirektör. 5
 

5.4.1 Vad är Latours allmänna inställning till Koden? 
Latour anser att Koden gör livet komplicerat och dyrare att leva. De ser klart 
ökade kostnader sedan Koden implementerades. Latour tror att Koden 
skapar större förtroende gentemot allmänheten, men enligt Tore så har 
Koden i praktiken inte haft någon effekt. Koden innebär mer formalia och 
mer dokumentation. Tore ställer sig kritisk till att bolag skall behöva 
försvara sig för att de inte har någon intern revision. För investmentbolag 
borde det inte finnas som ett krav, kanske att det behövs i större 
industriföretag. Tores förslag är att ta fram en ”lightversion” av Koden för 
mindre företag. Tore hoppas att Koden i framtiden skall lättas upp, så att den 
inte kräver lika mycket extra arbete. 
 
 
 
5 Åberg, Tore, Ekonomi- och finansdirektör på Latour, Intervju 2007-04-20 
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Tore ser inte att det saknas något i Koden. Regeln om oberoende i styrelsen 
är direkt felaktig, menar Tore. Koden kan vara till nytta i företag med en 
oklar ägarbild, men inte i företag som Latour där ägarbilden är tydlig. I 
Latour innehar en ägare två tredjedelar av företaget, om inte denne skulle 
sitta med i styrelsen, menar Tore, att det vore galet.  
 

5.4.2 Hur arbetar Latour med Koden? 
Tore skriver bolagsstyrningsrapporten och använder sig inte av någon mall. 
Inventering och formalisering är hela styrelsen delaktiga i. Även i den 
finansiella rapporteringen har det inneburit merarbete. Latour har ett litet 
huvudkontor med fem personer som redan tidigare hade rutiner och bra 
grepp om företaget. Bolaget består av helägda bolag inom sex olika 
affärsområden. Om det hos dotterbolag uppstår problem i rapporteringen, har 
de tagit hjälp av huvudkontoret som åtgärdar de problem som uppstått.  
 
Det tar bara en halv dag för Tore att skriva själva rapporten, men andra 
återgärder som exempelvis de krav som ställs på informationen på hemsidan 
och diverse protokoll, kräver mycket tid. De svårigheter Tore stött på i sitt 
arbete med Koden är att företaget inte vill byta styrmetod och att de 
emotsätter sig internrevisionen. 
 

5.4.3 Vilka har störst nytta av Latours 
bolagsstyrningsrapport? 
Tore tror inte att någon har nytta av Latours bolagsstyrningsrapport. 
 

5.4.4 Existerar det skillnader i tillämpningen av Koden 
mellan olika branscher? 
Tore ställer sig tveksam till om investmentbolag tillhör en viss bransch eller 
om de bara är en typ av företag. Latour verkar inom sex olika branscher. 
Tore har ingen direkt uppfattning om inställningen till Koden skiljer sig åt 
mellan olika branscher.  
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6 Analys 
 
 
I detta analyskapitel har vi tolkat och diskuterat vår empiri samt gjort en 
empirisk jämförelse mellan våra fallföretag. Vi har även valt att koppla 
analysen till vår problemformulering. 
 
 
I detta kapitel följer en analys av den data som har sammanställts i tidigare 
kapitel. För att skapa en grundläggande bild av vår koppling mellan det 
empiriska materialet och den teori som vi valt att presentera i tidigare 
kapitel, har vi i detta analyskapitel valt att göra en empirisk jämförelse.  
 

6.1 Storlek 
I vår analys av bolagens storlek har vi valt att titta på nyckeltalen 
balansomslutning, nettoomslutning och antal anställda, detta för att få en 
uppfattning om bolagens storlek. För att göra jämförelsen så rättvis som 
möjligt har vi hämtat information från Nordea AB (moderbolag), Skanska 
AB (moderbolag), Q-Med AB (koncern) och Investment AB Latour 
(koncern).  
 
 Nordea Q-Med Skanska Latour 

Balansomslutning 
(mkr)  

825 539 1 377 18 536 14 021 

Nettoomslutning 
(mkr) 

3 369 854,5 26 5 313 

Antal anställda 29 248  600 10 361 3 171  

 
Figur 8 Sammanställning av nyckeltalen, egen sammanställning 
 
I vår jämförelse har vi delat in företagen i stora och små. Vi har valt att 
klassificera Nordea och Skanska som stora företag och Q-Med och Latour 
som små företag.   
 
Generellt är Nordea positivt inställda till Koden. De är ett stort företag vars 
aktie är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 
Bankens balansomslutning uppgick för år 2006 till 825 539 miljoner kronor 
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och samma år redovisades deras nettoomslutning till 3 369 miljoner kronor 
(beloppen är omräknade till svenska kronor från euro med aktuell kurs per 
2006-12-31). Antal anställda inom hela koncernen uppgick förra året till 29 
248 personer. Bolaget har sedan tidigare framställt liknande rapporter och 
har därför erfarenhet av liknande dokumentation. Alltså innebar 
implementeringen av Bolagskoden inte särskilt mycket merarbete eller 
kostnadsökningar för Nordea. Dock upplever banken att Koden innebär en 
del dubbelarbete när det gäller viss information, som sedan tidigare återfinns 
i ABL.  
 
Skanska räknas till ett av världens största företag inom byggbranschen. 
Koncernen och kontoret för Skanska AB ligger i Solna och i dagsläget har de 
en personalstyrka på omkring 10361 anställda. Skanska AB har enligt 
årsbokslutet för 2006 en balansomslutning på 18 536 miljoner kronor och en 
nettoomsättning på 26 miljoner kronor. Skanskas allmänna inställning till 
Koden är positiv, dess implementering har inte inneburit någon större 
dramatik eller förändring för bolaget. Skanska anser att då det finns liknande 
koder för bolagsstyrning i andra länder, så är det inte konstigt att även 
Sverige bör ha en. Skanska tycker att Koden har en 
”användarvänligapproach”, då allt finns samlat i ett dokument. Koden ger 
även struktur och förenklar bilden av företaget. 
 
Vi kan urskilja att de stora företagen, Nordea och Skanska, generellt är 
positiva i sin inställning till Koden. De menar att det är naturligt att Sverige, 
liksom många andra länder i Europa, skall ha en kod för bolagsstyrning. För 
de båda bolagen har införandet av Koden inte inneburit särskilt mycket 
merarbete, då de sedan tidigare arbetade på liknande sätt. De ser inte heller 
att arbetet med Koden har medfört några större ekonomiska påfrestningar.  
 
Q-Meds är ett läkemedelsföretag och försäljningen av deras produkter sker 
via deras dotterbolag eller distributörer i över 70 länder. I dagsläget består 
Q-Meds personalstyrka av drygt 600 medarbetare, varav ungefär 400 arbetar 
vid företagets huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala. Bolagets 
balansomslutning ligger på 1 377 miljoner kronor och de har en 
nettoomsättning på 854,5 miljoner kronor. Q-Med har en positiv inställning 
till Koden och upplever inte att de har påverkats till större grad av dess 
implementering, då de verkar i en kontrollerad och dokumentstyrd bransch. 
Q-Med har sedan tidigare hög frekvens på sin i rapportering och en 
ytterligare ekonomisk rapport anser de inte vara överflödig. Erika menar att 
det fanns underlag för Kodens införande, efter de skandaler som på senare 
tid uppdagats. Erika syftar på de skandaler som vi nämnt tidigare i 
uppsatsen. Eftersom en bolagsstyrningsrapport skall tas fram upplever Q-
Med att de lägger ner ytterligare tid och kostnader. Tidigare fanns 
informationen inbakad i Q-Meds årsredovisning och motsvarade en halv sida 
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text om styrelsens arbete. Hela styrelsen är dessutom involverad i arbetet, 
vilket skapar extra kostnader. Vidare har Q-Med även tagit hjälp av sina 
revisorer på Ernst & Young. 
 
Företaget Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag. 
Verksamheten består i dagsläget av ett 50-tal bolag. Antalet anställda inom 
koncernen uppgår i dagsläget till 3 171. AB Latour har en nettoomslutning 
som uppgår till 5 313 miljoner kronor och en balansomslutning på 14 021 
miljoner kronor. Latour har ett litet huvudkontor med fem personer som 
redan tidigare hade rutiner och bra grepp om företaget.  Latour anser att 
Koden gör livet komplicerat och kostbarare att leva. De ser klart ökade 
utgifter sedan Koden implementerades. Att skriva själva 
bolagsstyrningsrapporten tar en endast en halv dag, men andra återgärder 
som exempelvis de krav som ställs på informationen på hemsidan och 
diverse protokoll, kräver mycket mer tid. Tore, vår kontaktperson på Latour, 
föreslår att en ”lightversion” av Koden för mindre företag bör 
sammanställas. 
   
Det som är gemensamt för de mindre bolagen, Q-Med och Latour, är att de 
ser klart ökade kostnader med Koden. Däremot har de olika inställning till 
Koden. Att Q-Med, trots de ökade kostnaderna, är positivt inställda till 
Koden kan bero på att bolaget sedan tidigare har hög frekvens på sin 
rapportering och därmed en djupare förståelse för dess syfte. Latour däremot 
har en relativt negativ inställning till Koden, då den innebär både merarbete 
och ökad ekonomisk resursförbrukning för företaget. Latour hoppas således 
på en framtida ”lightversion” av Koden, vilken är anpassad för mindre 
bolag.  
 

6.2 Ägarstruktur 
Corporate governance ligger till grund för Svensk kod för bolagsstyrning 
och syftar, till aktieägarnas fördel, att ge ökad transparens och trovärdighet 
till svenska företags redovisning. Flertalet av våra fallföretag anser att Koden 
har resulterat i ökad transparens, men alla var inte överens om att Koden 
ökat trovärdigheten. Detta kan bero på att fallföretagen ansåg sig ha 
trovärdig redovisning redan före Kodens implementering. Huruvida 
Corporate governance i form av Koden bidrar till en försäkran om att 
företaget styrs i intressenternas främsta intresse, har inte framkommit i 
intervjuerna med våra fallföretag. Det kan dock poängteras att redan innan 
Kodens införande ansåg fallföretagen att de styrde verksamheten med 
delägarnas intresse i första hand.    
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Agentteorin fokuserar på att separera ägande och kontroll, vilket även 
Svensk kod för bolagsstyrning valt att reglera. Enligt vår empiriska 
undersökning framgår det att Koden inte haft någon större genomslagskraft i 
separationen av ägande och kontroll. Bland annat kan nämnas att 
fallföretaget Latour har problem med att följa regelverket beträffande 
oberoende i styrelsen. Därmed finns det risk för att problem uppstår med en 
kontrollerande ledning som fattar beslut medan ett antal aktieägarna 
tillhandahåller kapital och risktagande. Det är därför, som agentteorin 
nämner, av vikt att företagsledningen övervakas och i synnerhet ges 
incitament att handla på ett sätt som tillfredställer intressenterna. Detta gäller 
såväl primära som sekundära intressenter.  
 
Ägarstrukturen i vårt fallföretag Nordea bygger, som vi tidigare nämnt, på en 
historisk sammanslagning av de fyra före detta nordiska bankerna; Merita 
Bank, Nordbanken, Unibank och Christiania Bank og Kreditkasse, från 
vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Förändringen har inneburit 
att ägarstrukturen hos banken ritats om i grunden. I vår empiriska 
undersökning framgår att Nordea har ett minoritetsägande, eftersom 
företaget till stor del ägs av fondbolag och institutioner. Det visar sig även 
att Nordeas ägarstruktur idag har en stor andel utländskt ägande. I våra 
intervjuer konstaterar vi att nyttan med Koden är stor hos utländska ägare, 
eftersom ett flertal länder runt om i Europa och USA implementerade Koden 
före Sverige. Detta innebär att utländska investerare har tidigare erfarenhet 
av liknande rapporter och koden skapar därför tillförlitlighet för företagets 
redovisning. Nordea valde att följa Koden redan innan det fanns krav på det, 
vilket berodde på att de sedan tidigare infört liknande typ av rapportering 
inom koncernen.  
 
Till skillnad från Nordea så har vårt andra fallföretag stegvis anpassat sig 
efter Kodens regelverk. Detta trots att de verkar inom en ”dokumentstyrd 
bransch”. Q-Med är ett läkemedelsföretag som redan innan Kodens 
introduktion var erfarna vid dokumentation. Detta på grund av att 
läkemedelsföretag är i sin verksamhet grundligt granskade av såväl stat som 
media. Q-Meds ägarstruktur domineras av en storägare med ledande 
inflytande, vilket innebär ett kontrollägande. Erika Kjellberg Eriksson på Q-
Med anser att bolagsstyrningsrapporten i första hand gynnar företagets 
ägare. Hon menar att den typ av dokumentation om bland annat interna 
kontroller, som Koden innebär, är positiv för samtliga av företagets 
aktieägare. Detta då den ger en större transparens i redovisningen.  
 
Syftet med Koden, enligt Kodgruppens föreskrift, är just denna typ av 
transparens som önskas uppnås inom Q-Med. Koden skall skapa största 
möjliga transparens gentemot såväl ägare, kapitalmarknad och samhället i 
övrigt. Vidare anser Erika att de ägare som inte är delaktiga i företagets 
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dagliga arbete får med hjälp av Bolagsstyrningsrapporten ytterligare insyn i 
verksamheten. Q-Med har även märkt att utländska ägare uppskattar Koden, 
då denna typ av dokumentation är vanlig runt om i Europa. Företaget 
värdesätter därmed Koden, då de anser att nästan samtliga av deras primära 
intressenter har nytta av den trygghet som rapporten medför.   
 
Till skillnad från Q-Med har Skanska ett mer spritt ägande, vilket resulterar i 
att företagsledningen får en större handlingsfrihet. Denna typ av ägande 
innebär, enligt bland annat teorin Corporate governance, att det finns risk för 
att företagsledningen tillgodoser sina egna intressen i stället för ägarnas. 
Därmed är det av stor vikt att företaget rapporterar hur styrningen av bolaget 
går tillväga. Vi anser således att ett stort och internationellt företag som 
Skanska, med åtskilliga aktieägare, har fördel av en Bolagsstyrningsrapport. 
Dels då rapporten speglar, som tidigare nämnts, företagets transparens i sin 
redovisning. Men även inger en typ av säkerhet för att investerarnas kapital 
och intresse nyttjas på ett korrekt sätt.  
 
Vidare syftar Koden till att skapa en välavvägd maktbalans mellan ägare, 
styrelse och verkställande ledning, vilket medför att ägarnas möjlighet till att 
hävda sitt intresse förstärks ytterligare. Einar Lundgren på Skanska 
framhäver även det positiva med att den information som rapporten 
innehåller finns samlad på ett och samma ställe och enkelt går att finna på 
företagets hemsida. Detta innebär att Skanskas intressenter, såväl sekundära 
som primära, enkelt har möjlighet att ta del av hur bolaget styrs.   
 
Företaget Investment Latour AB:s ägarstruktur skiljer sig markant från 
tidigare nämnda fallföretag, då deras ägare domineras av familjen Douglas. 
Denna typ av ägare kallas kontrollägare och har således makt att tillgodose 
sina egna intressen på en eventuell bekostnad av andra aktieägare. Eftersom 
Latours ägarstruktur domineras av en familj anser Tore Åberg att en 
bolagsstyrningsrapport är direkt överflödig och någon positiv effekt av 
Koden har uteblivit. Särskilt då familjen innehar aktiva roller i företagets 
styrelse och således tillvaratar sina intressen. Latours syn på Bolagskoden är 
således att den medför extra kostnader utan att generera något egentligt 
värde för företaget. På Latour ställer de sig därmed mycket kritiska till en 
Bolagskod för företag i deras storlek och med en ägarstruktur som domineras 
av ett fåtal ägare.  
 
I vår studie av hur företag, med olika ägarstrukturer, tillämpar svensk 
Bolagskod kan vi utan tvivel urskilja de sämre effekterna av Koden i ett 
bolag med en liknande ägarstruktur som fallföretaget Latour. Vi antar då att 
Latours intressenter har tillgång till en relativt god insyn i företaget samt att 
ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets ledningsorgan 
är goda. Dock kan nämnas att Latour i dagsläget ägs med 18,6 % av övriga 
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aktieägare. Ägare som möjligtvis kan tänkas vilja ha tillgång till den 
information om bolagets styrning som Koden medför.  
 
Sammanfattningsvis kan vi urskilja att företagets ägarstruktur har inverkan 
på företagets inställning och tillämpning av Koden. Ser vi till företag med ett 
stort och spritt ägande så är inställningen till Koden positiv och de anser att 
Bolagsstyrningsrapporten är av vikt. Företag med utländskt ägande har likväl 
en positiv inställning till Koden, då utländska investerare har erfarenhet av 
denna typ av rapportering. Däremot på mindre företag med ett koncentrerat 
ägande har Koden en mindre effektiv påverkan och den ”Lightversion” av 
Koden som Tore Åberg på Latour önskar är möjligtvis en lämplig lösning 
för denna typ av ägarstruktur.  
 

6.3 Bransch 
De företag som vi har valt att behandla verkar i följande olika branscher: 
 
Företag Bransch 

Nordea  Bank   

Q-Med Läkemedelsbranschen 

Skanska  Byggbranschen 

Latour  Investmentbolag  

 
Figur 9 Branschtillhörighet, egen sammanställning 
 
När det gäller Latour, har vi valt att benämna företaget som ett 
investmentbolag då Tore, som är vår kontaktperson på Latour, anser att de 
inte tillhör någon särskild bransch. Tore menar att de är ett investmentbolag, 
en typ av företag, som verkar inom sex olika branscher.  
 
Varken Nordea, Skanska eller Latour tror att inställningen till Koden är 
branschrelaterad. Maria på Nordea tror att ”piggare” industrier, det vill säga 
industrier under stark expansion, gör mer av sin rapport och att de ser 
möjlighet att utveckla och stärka sin förtroendegrad på kapitalmarknaden. 
Ingen av de intervjuade företagen ansåg att det inom deras bransch fanns 
något direkt behov av Koden.  
 
Nordea och Q-Med verkar inom mer dokumentstyrda branscher, där de bär 
ett stort ansvar gentemot såväl sekundära som primära intressenter. Nordea 
bär ansvar, då de har som uppdrag att hantera andras pengar, gentemot såväl 
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bankkunder som aktieägare. Medan Q-Med bär både patient- och 
produktansvar. De båda bolagen är följaktligen sedan tidigare vana vid 
frekvent dokumentering och rapportering till både sekundära som primära 
intressenter. Därmed har inte införandet av Koden inneburit vare sig kraftigt 
ökade kostnader eller merarbete, eftersom Nordea och Q-Med sedan tidigare 
har rutiner för att dokumentera.  
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7 Slutsatser 
 
 
I detta kapitel har vi med våra förvärvade kunskaper, inom såväl det 
teoretiska som det empiriska området, kommit fram till våra slutsatser. 
Slutsatserna bygger på de analyser och tolkningar som utvecklats i tidigare 
kapitel. Vi besvarar här vår huvudfråga. 
 
 
Drygt ett och ett halvt år efter Kodens införande vill vi ta reda på företagens 
attityd gentemot Koden. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det 
finns konkreta skillnader i attityden mellan små och stora företag, med olika 
ägarstrukturer och som verkar i olika branscher.   
 
Vår huvudfråga för uppsatsen är: 
 

• Skiljer sig attityden till Svensk kod för bolagsstyrning åt mellan 
företag, med hänsyn till deras storlek, ägarstruktur och bransch? 

 

7.1 Har företagets storlek betydelse för 
inställningen till Koden? 
Vi har i vår analys kommit fram till att de stora bolagen generellt har en 
positiv inställning till Koden. Vi tror att detta beror på deras tidigare 
erfarenhet av liknande dokumentering samt att de stora bolagen redan innan 
krav fanns framställde mycket av den information som Koden fordrar. I och 
med detta innebär det inte mycket merarbete och kostnadsökningar för 
bolagen. Vanligtvis är större bolag noterade på börser i andra länder där de 
sedan tidigare tillämpar liknande regelverk och innehar en rutin för 
dokumentation inom företaget. Även detta medför fördelar för bolagens 
acceptans och förståelse för Koden, då de ser den som en del i den 
utveckling som sker runt om i världen. Dock upplever flera av fallföretagen 
att Koden innebär en del dubbelarbete när det gäller viss information, som 
sedan tidigare återfinns i exempelvis ABL. Detta tror vi i framtiden delvis 
kommer att försvinna i och med Kodgruppens utveckling och anpassning av 
Koden. 
 
När det gäller de mindre bolagen skiljer sig inställningen till Koden åt. Ett av 
våra mindre fallföretag har en positiv inställning till Koden, troligtvis av den 
anledningen att de verkar i en sedan tidigare dokumentstyrd bransch och 
därför är vana vid dokumentation. De ansåg vidare att ytterligare ekonomisk 
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rapportering var nödvändig, då senare tidens skandaler skapat ett behov av 
ytterligare reglering inom redovisningen. Vårt andra mindre fallföretag hade 
en mer negativ inställning till Koden, främst då den innebär extra arbete och 
således ökade kostnader för dem. Det som är gemensamt för de mindre 
bolagen är att de ser ökade kostnader med arbetet kring Koden.  
 
Sammantaget kan vi konstatera i vår undersökning att inställningen till 
Koden skiljer sig åt mellan stora och små företag. De stora företagen är 
allmänt mer positivt inställda till Koden. Medan de små bolagen anser att 
arbetet med Koden innebär avsevärt ökade kostnader. De mindre bolagen 
innehar en positiv inställning till Koden, fram till den gränsen då 
kostnaderna överstiger den nytta som Koden medför.   
 

7.1.2 Har företaget ägarstrukturen betydelse för 
företagets inställning till Koden? 
I vår analys framgår att skillnader mellan företagens ägarstruktur påverkar 
deras inställning till Koden. De företag som domineras av ett spritt ägande 
värdesätter bolagsstyrningsrapporten, då den ger företaget en typ av 
kvalitetsstämpel inför deras aktieägare. Detta innebär att rapporten intygar 
att företagets redovisning är transparent och tillförlitlig. Vidare bidrar Koden 
till en försäkran om att företaget kontrollerar att ledningens utövande är 
aktivt och ansvarstagande samt att de tillvaratar ägarnas intressen. De 
fallföretag som innehar ett utländskt ägande har likväl visat en mycket 
positiv inställning till Koden. Detta anser vi bero på att Koden höjer 
kunskapen om och förtroendet för svensk Bolagsstyrning. Utländska 
investerare är därtill erfarna vid denna typ av rapportering, då merparten av 
de europeiska länderna samt USA sedan tidigare implementerat ett liknande 
regelverk. Ett av de företag vi intervjuade valde att följa Koden redan innan 
det fanns krav på det. Detta berodde delvis på att företaget sedan tidigare var 
noterat på andra börser där en bolagsstyrningsrapport var tvingande. Vi 
förmodar även att de såg ett behov och intresse för denna typ av rapportering 
här i Sverige och därför valde att följa Koden frivilligt. 
Bolagsstyrningsrapporten ger således en större insyn åt ägare som inte är 
delaktiga i företagets dagliga arbete. I vårt empiriska material har vi även 
konstaterat att företagen uppskattar att informationen om hur bolaget styrs 
koncentrerats. Därmed har deras intressenter, såväl primära som sekundära, 
möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av informationen.  
 
Vår tidigare uppfattning om att implementeringen av Svensk kod för 
bolagsstyrning möt motstånd hos företag, då den innebär såväl merarbete 
som ökade kostnader, kan vi konstatera hos ett av våra fallföretag. Detta 
företag domineras av en ägarstruktur med en ägare som innehar ungefär två 
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tredjedelar av företagets aktier. Resterande aktier innehas framförallt av 
svenska aktieägare. Fallföretaget upplever att rapporten inte har någon större 
mening, då ägarnas intresse tillvaratas genom att större andelen av dem har 
en aktiv roll i företaget. Dessutom återfinns inget utländskt ägande i bolaget 
och de anser därför att samtliga ägare är nöjd med den information som 
återfinns i deras årsredovisning. Därmed kan vi konstatera att ägarstrukturen 
har en relativt avgörande roll för företagets inställning till svensk Bolagskod. 
Företag med spritt och utländskt ägande ser fördelar med denna typ av 
rapportering. Medan företag med koncentrerat ägande och aktiva ägare 
upplever rapporten som främst tids- och kostnadskrävande och föredrar att 
resurserna istället utnyttjas i andra delar av deras verksamhet. 
 

7.1.3 Har företagets branschtillhörighet betydelse för 
inställningen till Koden? 
Om vi ska sammanfatta våra fallföretags åsikter om eventuella skillnader i 
inställning till Koden beroende på företagets branschtillhörighet, så menar de 
att skillnaderna inte ligger i företagets branschtillhörighet. Vi har dock lagt 
märke till några branschrelaterade faktorer som spelar in i fallföretagens 
inställning till Koden. I så kallade ”dokumentstyrda branscher” har de för 
vana att avlägga diverse rapporter. Därmed kan vi se att de företag som 
verkar i en sådan bransch har en mer positiv inställning till Koden. En annan 
skillnad som vi urskiljt är att i branscher där de bär ett personligt ansvar 
gentemot privatpersoner, så som bankkunder och patienter, ser de Koden 
som ett steg i rätt riktning och har mer förståelse för att denna typ av 
rapportering är av vikt.   
 
Utöver nämnda faktorer kan vi inte finna några starkare samband till att 
inställningen är branschrelaterad. Sammanfattningsvis anser vi därmed att 
bransch är den faktor, som till skillnad från storlek och ägarstruktur, är minst 
avgörande för vilken inställning företagen har till svensk Bolagskod. Vi kan 
också konstatera att det föreligger skillnader i attityden till Svensk kod för 
bolagsstyrning beroende på företagets storlek, ägarstruktur och 
branschtillhörighet. Däremot återfinns det olika grad av betydelse beroende 
på dessa tre faktorer. Fallföretagens storlek och ägarstruktur har spelat en 
väsentligare roll för deras inställning till Koden snarare än deras 
branschtillhörighet. Vi har således i vår undersökning noterat en relativt 
betydelsefull skillnad i inställning till Koden beträffande företagens storlek 
och ägarstruktur, men en mindre betydelse vad det gäller företagens 
branschtillhörighet.   
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8 Avslutande diskussion  
 
 
Följande kapitel har som syfte att ge förslag på fortsatt forskning inom 
området för Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
 
I dagsläget är 74 bolag noterade på Large Cap vid Nordiska börsen i 
Stockholm. Samtliga av dessa omfattas av Bolagskodens bestämmelser. 
Tanken är dock att Koden skall komma att beröra samtliga bolag noterade på 
börsen, vilket kan komma att innebära ett kunskapsgap hos såväl företagare 
som medlemmar av Kodgruppen. Därmed kan ytterligare forskning inom 
ämnet ha en positiv effekt för berörda parter. Under uppsatsens gång har 
flera intresseväckande tankar uppkommit, vilka vi i brist av tid omöjligt 
kunnat behandla. Utifrån våra reflektioner menar vi att följande punkter vore 
av intresse att undersöka ytterligare: 
 

• Det vore av intresse att följa våra fallföretag över en längre 
tidsperiod för att undersöka hur deras fortsatta arbete kring Koden 
utvecklas och eventuellt förändras. 

 
• Vår undersökning resulterade i att inställningen till Bolagskoden 

skiftade beroende på storleken, branschtillhörighet och 
ägarstrukturen. Ett av våra fallföretag önskade en ”lightversion” av 
Koden, det vore därför av intresse att undersöka möjligheterna för 
utveckling av en sådan. 

 
• Slutligen vore det av intresse att undersöka om Kodens tillämpning 

skiljer sig åt mellan större och mindre företag i en större 
utsträckning. Det vill säga genomföra en undersökning med ett 
större antal fallföretag för att utreda om detta resultat skulle skifta 
från det resultat vi framställt i denna uppsats.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
Allmänt om Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Vad är er allmänna inställning till Koden? 
 
Vad är ni mest positiva respektive kritiska till gällande Koden? 
 
Är det något ni anser saknas eller är överflödigt i Koden? 
 
Ert arbete med Koden  
 
Hur går ni tillväga i ert arbete med Koden, finns det rutiner för upprättande 
av bolagsstyrningsrapporten?  
 
I ert arbete med bolagsstyrningsrapporten, har ni valt att fokusera mer på 
någon del av Koden och i sådana fall vilken? 
 
Hur mycket resurser uppskattar ni att ert företag lägger ned på upprättandet 
av bolagsstyrningsrapporten, tidsåtgång, ökade kostnader?  
 
Vilka svårigheter har ni stött på vid upprättande av 
bolagsstyrningsrapporten? 
 
Har ni i ert arbete med bolagsstyrningsrapporten valt att göra avvikelser från 
Koden, och i sådana fall varför? 
 
Vilka tror ni har störst nytta av er bolagsstyrningsrapport? 
 
I ett framtidsperspektiv, vad tror ni om Kodens användande om fem år? 
 
Bransch 
 
Tror ni att det finns skillnader i bolagsstyrningsrapporter mellan olika 
branscher? 
 
Anser ni att det fanns ett behov av Koden inom er bransch? 
 
Skiljer sig inställningen till Koden åt mellan olika branscher? 
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BILAGA 2 

 

Telefonintervjuer  

Företag Kontaktperson  Intervjudatum  Tid 
  

Latour Tore Åberg  2007-04-20 10:00-10:30 

Nobia Hans Larsson  2007-04-20 10:00-10:25 

Nordea  Maria Snöbohm 2007-04-25 09:30-10:15 

Q-Med  Erika Kjellberg Eriksson 2007-04-19  09:30-10:10 

Ratos A-C Celsing  2007-04-24 11:00-11:20 

Sandvik Helene Gunnarsson 2007-04-25 11:30-11:50 

SEB Marie Ekström 2007-04-26 09:30-09:50 

Skanska  Einar Lundgren  2007-04-27  10:00-10:40 

SSAB Marie Sällström 2007-04-27 09:00-09:30 

Öresund Erik Thörnberg 2007-05-02 10:00-10:30 

 

Intervju via e-mail  

Företag Kontaktperson  Intervjudatum  Tid  

SCA Jan Carlson  2007-05-08 08:00 
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Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
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