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Förord 
 

Vi vill framföra ett tack till de personer som bidragit med hjälp. Först vill vi 
tacka Arne Söderbom som har handlett oss under uppsatsens gång. Vi riktar 
även ett stort tack till de respondenter som tagit sig tid till att delta i vår 
empiriska undersökning. Slutligen vill vi även tacka de opponenter som har 
bidragit med konstruktiv kritik utmed arbetets gång.   
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Abstract 
In recent years, corporate governance issues have attracted attention in 
Sweden and internationally due to several cases of trust-damaging incidents. 
This caused the government to appoint a trust committee for analyzing the 
need for actions that would instill trust in the Swedish trade industry. A 
Code Group was assembled for this purpose. The Code Group developed 
The Swedish Code of Corporate Governance, the Code.  
 
The Code is intended as a measure in self-regulation within the Swedish 
trade industry, which means that it is not legislated. The Code follows a 
comply or explain principle which means that businesses may deviate from 
specific regulations of the Code but will then have to explain and site 
reasons for the deviation.  
 
We have conducted a qualitative survey where the purpose is to describe the 
implementation process at businesses following the Code and the how it has 
changed corporate governance within businesses. We narrowed down our 
research to how the Code has affected corporate governance in Sweden.  
 
Our conclusion is that the implementation process has been smooth for 
corporations, and that businesses have been knowledgeable in corporate 
governance questions prior to the introduction of the Code. It is our 
contention that following the Code has not caused any issues or big changes 
for corporations, except for corporate governance report and posting 
information on company websites. It is our point that the Code has not lead 
to better corporate governance, as corporations listed on the stock market 
already have many requirements.  
 
Keywords: trust, corporate governance, the Swedish Code of 
Corporate Governance 
 



Sammanfattning 
Bolagsstyrningsfrågor har på senare år uppmärksammats både i Sverige och 
internationellt efter ett antal förtroendeskadliga incidenter. Det ledde till att 
regeringen tillsatte en förtroendekommission för att analysera behovet av 
åtgärder som skulle säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet. En 
kodgrupp bildades som tog fram en Svensk kod för bolagsstyrning, Koden 
 
Koden är avsedd att utgöra ett led i självreglering inom det svenska 
näringslivet vilket innebär att den inte är lagstiftad utan marknaden får själv 
råda över bestämmelserna. Koden bygger på principen följ eller förklara och 
innebär att de företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler 
men de måste då förklara och ange skäl till avvikelsen. Genom följ eller 
förklara läggs ambitionsnivån högre än den hade gjorts om reglerna varit 
tvingande. Principen skapar en flexibilitet som tar hänsyn till att bolag är 
olika och då förväntas leda till god bolagsstyrning.  
 
Uppsatsen utgår från en kvalitativ undersökning där syftet är att beskriva hur 
implementeringsarbetet har gått till hos företag som följer Koden och vad det 
kan ha inneburit för förändringar avseende bolagsstyrning i företag. I vår 
undersökning har vi även sökt svar på vad företag anser om Koden och hur de 
har valt att använda sig av principen följ eller förklara. Vi har avgränsat oss till 
att endast se på hur Koden har påverkat bolagsstyrning i Sverige. Vi har 
genomfört fem besöksintervjuer hos företag där respondenterna har varit 
involverade i implementeringen av Koden.  
 
Implementeringsarbetet hos bolag har skett på ett smidigt sätt och företagen 
var insatta i bolagsstyrningsfrågor redan innan Kodens tillkomst. Vi anser att 
bolag inte har några problem att följa Koden samt att den inte har inneburit 
några större förändringar förutom bolagsstyrningsrapporten samt 
informationen på hemsidan. Vi uppfattar att Koden i sig inte har lett till 
bättre bolagsstyrning eftersom noterade bolag redan har höga krav på sig.  
 
Majoriteten av bolagen anser att Kodens detaljeringsgrad är för hög men 
uppfattar ändå att bolag tycker det är bra med ett regelverk att förhålla sig 
till. De flesta bolag tycker även det är bra att Koden är självreglerande och 
har inga problem med att använda principen följ eller förklara. Vi har sett att 
bolag följer det mesta i Koden och endast avviker från få punkter. Vi anser 
inte att bolag har problem med att motivera avvikelser och uppfattar det som 
naturligt för dem när Kodens regler inte har passat.   
 
Nyckelord: förtroende, bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet beskriver den bakgrund som ligger till grund för 
problemdiskussionen. Därefter följer uppsatsens problemformulering och 
syfte. Vidare beskrivs uppsatsens avgränsningar för att avslutas med 
uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
Hur förtroende skapas och bibehålls är en viktig fråga som framförallt 
företagsledare har anledning att tänka över noggrant. Förtroendebegreppet 
påverkar direkt kostnader och intäkter och intar därför en central plats i 
effektivitetsresonemang, men förtroende berör även etiska aspekter. De 
transaktionskostnader som uppstår i ett bolag kan hållas nere med hjälp av 
ett högt förtroende då parterna ser varandra som ärliga. Saknar till exempel 
aktieägarna förtroende för bolaget kommer de att sälja sina aktier vilket kan 
resultera i ett börsfall och att investerare är försiktiga i att investera i bolaget 
(SOU 2004:47).  
 
Enligt Murphy (2006) är förtroende ett grundläggande drag i 
affärssammanhang och betydelsefullt för att skapa ett välfungerande nätverk. 
Förtroendet kan ha väsentlig påverkan på transaktionskostnader, flexibilitet 
och innovation, företagens anpassningsförmåga och kvalitén på information 
och kunskap. En detaljerad förståelse för relationsprocesser som leder till 
eller förhindrar förtroendets uppkomst kan säga mycket om hur nätverk 
faktiskt utförs och bibehålls av individer och företag.   
 
Bolagsstyrningsfrågor har kommit att hamna högt upp på agendan över 
angelägna företagsfrågor. Många sätter det i samband med de stora 
företagsskandaler som har uppmärksammats under senare år (Johansson et al 
2005). Det här ledde till att regeringen i september 2002 beslutade att 
tillsätta en förtroendekommission för att analysera behovet av åtgärder som 
skulle säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet. Under våren 2003 
påbörjade de ett arbete med att ta fram en Svensk kod för bolagsstyrning, 
Koden. De initierade samtidigt ett samarbete med näringslivet för 
utarbetningen av Koden. Samarbetet ledde till att en så kallad kodgrupp 
bildades. Gruppen bestod av ledamöter från kommissionen samt företrädare 
från näringslivet (Skog et al 2004). Koden är avsedd att utgöra ett led i 
självregleringen inom det svenska näringslivet. Den bygger på principen följ 
eller förklara som innebär att bolag kan avvika från Kodens regler genom att 
avge en förklaring till avvikelsen. Att tillämpa Koden innebär inte att 
samtliga regler måste följas (Koden 2004). Förtroendekommissionen 
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föreslog att Koden utöver självreglering ska vara en kombination av skärpt 
lagstiftning, förbättrad tillsyn och effektivare sanktioner. De vill få en 
”balans i förtroendetriangeln” samt en ökad öppenhet och tydligare 
ansvarsgränser. De områden som prioriteras är förbättrad bolagsstyrning, 
förtroende för finanssektorn, effektivare konkurrenspolitik och förstärkta 
insatser mot ekonomisk brottslighet (Engerstedt 2004). 
 
Kodens övergripande syfte är att bidra till en förbättrad styrning av svenska 
bolag. Det i sin tur syftar till att främja förtroendet i det svenska samhället 
för näringslivets sätt att fungera. Ett annat viktigt syfte är att utländska 
investerare och andra aktörer på den internationella marknaden ska få större 
kunskap och förtroende för svensk bolagsstyrning. Genom det främjas det 
svenska näringslivets tillgång till utländskt riskkapital. Koden vänder sig i 
första hand till större noterade bolag men förhoppningen är att dessa ska 
tjäna som exempel för andra företag i syfte att stärka näringslivets 
effektivitet och konkurrenskraft (SOU 2004:46). 
 
I Sverige finns Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning vars uppgift är att främja 
en god utveckling av bolagsstyrning i börsnoterade bolag i Sverige. 
Kollegiet har det övergripande ansvaret för att förvalta Koden. Det innebär 
att Kollegiet följer och analyserar Kodens praktiska tillämpning och 
utvecklingen inom bolagsstyrning i Sverige och internationellt. Kollegiet kan 
också göra ändringar i Koden när de anser det motiverat (Kollegiet 2007).  

1.2 Problemdiskussion 
 
Det bolagets styrelse som har till uppgift att förestå bolagets affärer för 
ägarnas räkning. Styrelsen ska självständigt sköta bolaget i förhållande till 
ägarna och deras behörigheter är långtgående (Kollegiet 2007).   
 
Holbrook (2004) menar att det måste finnas krav på styrelsens ansvar och 
uppgifter för att aktieägarna ska kunna vara med och påverka styrningen i 
bolaget. Företagets VD bör inte sitta i styrelsen då uppgifter och 
befogenheter skiljer sig åt. Han menar vidare att det kan bli en 
intressekonflikt ifall styrelseledamot och VD är samma person då det är 
styrelsen som övervakar VD:n. Han har sett en gemensam faktor i tidigare 
skandaler och det är brister i maktfördelningen. För att försöka förhindra att 
liknande skandaler ska uppstå anser han att bolag bör vara transparenta 
gentemot aktieägare och allmänhet.  
 
Finansinspektionen har i ett yttrande över Koden (SOU 2004:46) uttalat att 
en anledning till varför Sverige inte har haft någon närmare reglering av 
frågor som rör bolagsstyrning beror på att aktiebolagslagen, vilken ligger till 
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grund för svensk bolagsstyrning, har ansetts vara tämligen utvecklad. Flera 
händelser de senaste åren har dock visat på brister när det gäller 
maktfördelningen mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Vi finner det 
därför intressant att se ifall företag har upplevt ett behov av närmare 
reglering av bolagsstyrningsfrågor eller tycker de att det har fungerat bra 
hittills? 
 
Bolag som tillämpar Koden kan antingen följa Kodens regler eller förklara 
och motivera de avvikelser som görs, följ eller förklara. Många 
remissinstanser är dock kritiska till Kodens utformning och har anfört att 
kodförslaget är alltför detaljerat, särskilt då Koden föreslagits gälla även för 
mindre aktiemarknadsbolag (Kristiansson 2004). Bland annat har 
Stockholmsbörsen rekommenderat lindrigare regler vid Kodens införande 
varefter successiv skärpning kan ske. Stockholmsbörsen anser även att 
kodförslaget innehåller en del självklarheter. Vi finner det likaså intressant 
att veta ifall företag upplever Kodens detaljeringsgrad för hög samt om det 
blir självklarheter som de får göra? Flera remissinstanser efterlyste en 
samordning av Kodens regler med andra regelverk på aktiemarknadens 
område. Svenska Fondhandlareföreningen anser att transparens är viktigare 
för effektiv bolagsstyrning än formella beslutsordningar och detaljerade 
regler om beslutsfattandet (SOU 2004:130). 
 
Flera remissinstanser uttrycker farhågor beträffande massmedias hantering 
av principen följ eller förklara. De befarar att det kommer upprättas 
rankningslistor och utses svarta får beroende på antalet förklaringar som 
bolaget avger. Det framhålls därför att Koden måste förtydliga att det inte 
strider mot Koden att förklara bort sig från en regel som inte passar bolaget 
utan att det snarare är en skyldighet för bolaget (Kristiansson 2004). 
Sveriges informationsförening anser att eftersom Koden saknar tydliga 
exempel på hur dess regler ska tillämpas kan det resultera i att medierna får 
tolkningsföreträde och påtar sig den dömande rollen. Sveriges 
Försäkringsförbund anser att Kodens skall-värde måste ändras till bör för då 
kan ambitionsnivån höjas samtidigt som naturliga avvikelser inte behöver 
motiveras. Denna uppfattning delas inte av kodgruppen som menar att det 
kan leda till oklarheter om i vilka fall avvikelser från Kodens bestämmelser 
skett och förklaring skall därför göras (SOU 2004:130). 
 
Flera remissinstanser har uttryckt oro för att Koden kan komma att förändra 
ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen i den svenska 
bolagsstyrningsstrukturen. Svenska Fondhandlareföreningen menar att 
förskjutningar av uppgifter mellan bolagsorganen kan komma att rubba de 
klara ansvarsförhållanden som gäller enligt svensk aktiebolagsrätt. H&M är 
förvånade över den ansvarsfördelning som föreslås i Koden och anser inte att 
allt har stöd i aktiebolagslagen. Castellum anser att respekten för ägandet bör 
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upprätthållas bättre i Koden, exempelvis ska beslut om styrelseval inte 
behöva förklaras i efterhand (SOU 2004:130). Har Kodens införande 
medfört en förändring av ansvarsfördelningen hos företag eller är den 
densamma som tidigare? 
 
Kodgruppens ambition har varit att skapa ett heltäckande regelverk som kan 
förmedla en samlad bild av god svensk bolagsstyrning. Det har även funnits 
en strävan att Koden ska kunna läsas och förstås av personer som är mindre 
insatta i svenska regler för bolagsstyrning. Kodgruppen har i möjligaste mån 
beaktat vissa rekommendationer från EU-kommissionen inom 
bolagsstyrningsområdet (SOU 2004:130).  

1.2.1 Problemformulering 
 

• Hur har Koden implementerats hos svenska företag? 
– Vad har Koden inneburit för förändringar hos företagen?  
– Vad anser företagen om Koden? 
– I vilken omfattning har företagen valt att följa eller 

förklara? 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att beskriva hur implementeringsarbetet har gått till hos noterade 
företag och vad det kan ha inneburit för förändringar avseende 
bolagsstyrning i företag. Vi vill även undersöka vad företag anser om Koden 
samt hur de har valt att använda sig av principen följ eller förklara.   

1.4 Avgränsning 
 
Vi har avgränsat oss till att endast se på hur Koden har påverkat 
bolagsstyrning i Sverige då en undersökning om internationella reglers 
påverkan skulle bli alltför omfattande utifrån vår tidsram. Därför har vi 
intervjuat personal inom företagsledningen som arbetar på bolag noterade på 
Stockholmsbörsens A-lista och O-lista som ska följa Koden. De intervjuade 
företagen är KappAhl, Lindex, Castellum, Wallenstam och Gunnebo. Vi 
valde företag ur olika branscher då vi anser att bolagsstyrning inte beror på 
vilken bransch bolagen är verksamma i. I bolagens årsredovisningar har vi 
valt att avgränsa oss till att endast studera avsnittet om bolagsstyrning.  
Avgränsning har även skett geografiskt och omfattar företag vars 
huvudkontor är belägna i Göteborg.  



1.5 Perspektiv 
 
Vår uppsats är skriven utifrån företagsledningens perspektiv då det är dessa 
personer som varit engagerade i implementeringsarbetet av Koden.  

1.6 Disposition 
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2. Bolagsstyrning 
Kapitlet utgör vår teoretiska referensram och inleds med en presentation av 
bolagsstyrning. Därefter förklarar vi den svenska bolagsstyrningsmodellen 
vilken följs av Koden och de organ i bolaget som berörs av Koden.   
 
2.1 Introduktion 
I figuren nedan visas de relevanta begrepp som tas upp i uppsatsen och deras 
inbördes förhållande. En mer utförlig beskrivning av begreppen ges under 
figuren.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Den svenska modellen för bolagsstyrning definieras av lagar, självreglering 
och praxis på området. Lagarna är främst aktiebolagslagen, bokföringslagen 
och årsredovisningslagen. Från 1 juli 2005 ska bolag med ett marknadsvärde 
överstigande 3 miljarder även tillämpa Koden. Koden är självreglerande och 

Figur 1. Modell för 
bolagsstyrning 
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syftar till att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. Den 
kompletterar aktiebolagslagen och annan tvingande reglering genom att 
utöver lagens minimikrav ange vad som i allmänhet kan anses vara god 
bolagsstyrning. Koden bygger på principen följ eller förklara. Det innebär 
att företag som tillämpar Koden inte måste följa varje regel. Anser företaget 
att en viss regel inte passar med hänsyn till särskilda omständigheter kan de 
välja att avvika från denna regel. Vid avvikelser måste företagen redogöra 
för det samt ge en motivering till varför de väljer att avvika. Företaget ska 
även i en årlig så kallad bolagsstyrningsrapport redogöra för hur de tillämpat 
Koden samt på sin hemsida fortlöpande redovisa nyckeldata om 
bolagsstyrningen (Kollegiet 2007).  
 
Bolagsstyrning handlar om att bolag som inte leds av sina ägare ska drivas i 
ägarnas intresse. Denna fråga gäller främst i marknadsnoterade bolag där 
flertalet aktieägare inte själva kan delta i ledningen av bolaget. Ett svenskt 
publikt aktiebolag ska ha en styrelse och en VD. Ett bolags styrelse har en 
naturlig och central roll inom bolagsstyrning (Svernlöv 2006). Styrelsen 
väljs på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet. Styrelsens 
uppgift är att sköta bolagets intressen för ägarnas räkning. Aktieägarna har 
rätt att delta i bolagsstämman och har där möjlighet att göra sin röst hörd 
(ABL SFS 2005:551). Den beslutskompetens styrelsen har begränsas i och 
med att bolagsstämman har den yttersta beslutanderätten och de har även rätt 
att ge direktiv till styrelsen (Svernlöv 2006). 
 
Bolagets revisor tillsätts av bolagsstämman och dennes uppgift är att granska 
årsredovisning, bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens 
förvaltning (ABL SFS 2005:551). Syftet med revisionen är att tillgodose 
ägarnas behov av att kontrollera styrelse och VD (Svernlöv 2006).        

2.2 Allmänt om bolagsstyrning 
 
Paul Engle, senior manager på Grant Thornton´s management advisory 
service säger i artikeln understanding governance (2005) att många 
organisationer förlitar sig på en styrelse bestående av både interna och 
externa medlemmar som representerar samtliga aktieägares intresse. Dessa 
medlemmar är noggrant utvalda för att bidra till en objektiv och kritisk 
granskning av ledningens policy, målsättning, strategi och verkställande 
likväl som att erbjuda vägledning till ledningen när det är lämpligt. Engle 
säger vidare att under den så kallade ekonomiska bubblan de senaste åren, 
var det vanligt att ledningen fick betalt efter den insats de gjorde för 
företaget. Den kompensation som utgick blev så dominerande att ledningen 
till slut tappade siktet på sitt ansvar och i vissa fall misslyckades styrelsen 
med att hålla ledningen ansvarig för deras katastrofala policys och 
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handlingar. Symptomen på en ineffektiv bolagsstyrning kan vara förlorade 
arbetsmöjligheter, klen arbetsmoral och en ineffektiv ledning. Engle menar 
att marknaden tenderar att styra upp dessa situationer genom att tvinga 
styrelse, ledning och aktieägare att agera (Engle 2005). 
 
I Koden (2004) definieras bolagsstyrning som att styra bolag på ett sådant 
sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet 
och genom det bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt.   
Begreppet bolagsstyrning handlar om hur bolag ska ägas och styras. För att 
näringslivet överhuvudtaget ska fungera och för att marknaden ska kunna 
upprätthålla sitt förtroende för bolagen och deras styrning är förutsättningen 
att bolagen styrs så att aktieägarnas krav på avkastning tillgodoses (Koden 
2004).  
 
Svernlöv (2006) menar att det inte finns någon definition för vad som anses 
vara god bolagsstyrning varken nationellt eller internationellt. Däremot har 
flera länder i västvärlden antagit vägledande regelverk som behandlar frågor 
om bolagsstyrning. Det som diskuterats är ifall det ska vara lagstiftat eller 
självreglerat. EU-kommissionen har utsett en expertgrupp som har uttalat 
åsikter om hur bolagsstyrning bör harmoniseras inom EU och hur 
bolagsstyrning inom europeiska bolag ska förbättras. Eftersom det finns 
skillnader mellan medlemsländerna föreslog kommissionen att alla 
medlemsstater skulle fastställa egna nationella koder som skulle bygga på 
principen följ eller förklara (Svernlöv 2006). 
 
Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning är en del i det svenska näringslivets 
självreglering och de ansvarar för att främja en god utveckling av svensk 
bolagsstyrning. För att främja denna utveckling ser de till att Sverige har en 
relevant, aktuell och effektiv kod för bolagsstyrning. Kollegiet tar även 
initiativ till och deltar i diskussioner och debatter om aktuella 
bolagsstyrningsfrågor. Vid behov ska Kollegiet även medverka i 
internationellt utvecklingsarbete inom sitt arbetsområde (Kollegiet 2007).  

2.3 Den svenska bolagsstyrningsmodellen 
 
Den svenska bolagsstyrningsmodellen definieras av lagar, självreglering och 
praxis. De lagar som är aktuella är främst aktiebolagslagen, bokföringslagen 
och årsredovisningslagen. Utöver dessa finns bland annat den 
självreglerande Koden. Det svenska systemet bygger på en noggrann makt- 
och ansvarsfördelning mellan ägarna, styrelsen, VD och revisorerna 
(Kollegiet 2007).   
 
 



Det svenska systemets grundläggande struktur illustreras av följande figur:  
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Figur 2. Den svenska 
bolagsstyrningsmodellen 
 
Källa: Kollegiet 2007 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom bolaget och den plats 
där ägarna kan utöva sin ägarmakt. Bolagsstämman samlas minst en gång 
per år för att bland annat fastställa årsredovisning, bevilja ansvarsfrihet för 
styrelse och VD samt besluta om hur resultatet av föregående räkenskapsår 
ska disponeras. Det är också bolagsstämman som väljer styrelse och 
revisorer för den kommande mandatperioden (Kollegiet 2007). 
 
Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter för ägarnas 
räkning. De ska under sin mandattid sköta bolaget självständigt i förhållande 
till ägarna och de har långtgående befogenheter. Det är dock ägarna som har 
den yttersta makten och de kan när som helst kalla till extra bolagsstämma 
och byta ut styrelsen (ibid.).  
 
VD måste finnas i alla publika bolag. Det är styrelsen som tillsätter VD:n 
och dennes uppgift är att ansvara för den löpande förvaltningen av bolaget 
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enligt anvisningar från styrelsen. Styrelsens och VD:s uppgifter ska tydligt 
klargöras i en skriftlig instruktion som styrelsen fastställer. VD kan, men 
behöver inte vara, ledamot av styrelsen (Kollegiet 2007).   
 
Revisorerna utses, som tidigare nämnts, av bolagsstämman. Deras uppgift är 
att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
VD:s förvaltning. De är skyldiga att rapportera främst till ägarna, men i 
praktiken spelar de också en viktig roll som stöd till styrelsen i deras uppgift 
att kontrollera VD:s förvaltning (ibid.).  

2.4 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Kodens övergripande syfte är att bidra till en förbättrad styrning av svenska 
bolag. Koden riktar sig främst till aktiemarknadsbolagen men kommer i 
framtiden att tjäna som en förebild även för andra kategorier av företag. 
Kodgruppen anser att det kommer att stärka näringslivets konkurrenskraft 
och främja förtroendet på den svenska kapitalmarknaden. Några vägledande 
principer för kodgruppens arbete med att utveckla Koden har varit att skapa 
goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll. 
Kodgruppen ville även skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, 
styrelse och verkställande ledning som bland annat säkerställer ägarnas 
möjlighet att göra sina intressen gällande gentemot bolagets ledningsorgan. 
En tredje förutsättning var att skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning 
mellan de olika lednings- och kontrollorganen (Koden 2004).  

2.4.1 Kodens målgrupp 
God bolagsstyrning är lika viktigt i stora som små aktiemarknadsbolag. 
Eftersom ett omfattande regelverk kan kräva mycket resurser av små företag 
att tillämpa fullt ut, har strävan varit att ge plats för viss förenkling när det 
anses motiverat. Kodgruppens utgångspunkt var att i första hand ålägga 
bolag noterade på Stockholmsbörsens A-lista och O-lista att tillämpa Koden. 
Efter några år vill de även bredda tillämpningen till börsens samtliga bolag. 
Fördelen med ett sådant tillvägagångssätt är att man skaffar sig erfarenhet av 
Kodens praktiska tillämpning som kan ligga till grund för eventuella 
ändringar i samband med att tillämpningen breddas. En annan fördel är att de 
större bolagen utvecklar system och rutiner för att på ett kostnadseffektivt 
sätt tillämpa Koden som mindre företag sedan kan utnyttja (Koden 2004).  
 

2.4.2 Kodens innehåll och form 
Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt 
styr bolaget. Det visar sig i regler gällande de enskilda bolagsorganens 
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organisation och arbetsformer samt samspelet mellan organen. Koden ger 
dessutom riktlinjer för bolagets rapportering till ägare, kapitalmarknad och 
omvärld i övrigt (Koden 2004.).  
 
Kodens regler är en påbyggnad av främst aktiebolagslagens bestämmelser 
om bolagets organisation men även på den omfattande självreglering som 
finns inom bolagsstyrningsområdet. Sådan självreglering finns bland annat i 
Stockholmsbörsens och Aktietorgets noteringskrav och noteringsavtal, 
Näringslivets Börskommittés regler, Aktiemarknadsnämndens uttalanden 
samt FAR:s regelverk (ibid.).  

2.4.3 Följ eller förklara 
Koden är avsedd att utgöra ett led i självreglering inom det svenska 
näringslivet vilket innebär att Koden ej är lagstiftad utan marknaden får själv 
råda över bestämmelserna. Koden bygger på principen följ eller förklara och 
innebär att de företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler 
men de måste då förklara och ange skäl till avvikelsen (Svernlöv 2006). 
Några remissinstanser anser att Koden ska innehålla en tydlig uppmaning till 
ett kritiskt förhållningssätt till Koden och att användandet av 
förklaringsmöjligheten och att Koden ska understryka att förklaringar ska ses 
som naturliga (SOU 2004:130). 
 
De bolag som anpassar sig till Koden bör noga överväga vilka bestämmelser 
som passar bolaget. Om det finns bestämmelser som inte passar bolaget bör 
de heller inte följas utan istället avvikas ifrån med en välmotiverad 
förklaring. Det är alltså inget brott att avvika från en eller flera regler utan 
det avgörande är vilka motiv som finns för avvikelsen (ibid.).  
 
Genom följ eller förklara principen läggs ambitionsnivån högre än den hade 
gjorts ifall reglerna hade varit tvingande. Vid tvingande regler blir kraven 
lägre eftersom det ska passa alla företag. Följ eller förklara skapar en 
flexibilitet som tar hänsyn till att bolag är olika och då förväntas leda till god 
bolagsstyrning. Även om det kan finnas skäl för ett bolag att avvika från 
vissa regler kan Koden ändå ge en bild av vad som generellt är god 
bolagsstyrning (ibid.). 
 
Koden innehåller inga regler för hur avvikelser ska motiveras, det är istället 
styrelsen som ska ta ställning till avvikelserna. Kodgruppen har inte gett 
något förslag på instans som ska bedöma vilka avvikelseförklaringar som är 
godtagbara eller inte. Det är marknaden i form av investerare och andra 
aktörer som avgör hur acceptabla avvikelserna är. Bolag som inte motiverar 
avvikelser på ett rimligt sätt kan riskera att få ett försämrat förtroende på 
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kapitalmarknaden vilket i sin tur har en negativ påverkan på bolagets värde 
(Svernlöv 2006).  
 
Sanktioner 
Koden anger inga särskilda sanktioner mot avvikelser som inte motiveras 
eller som motiveras på ett bristfälligt sätt. Det är inte heller meningen att 
Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning ska utge några sanktioner. En avvikelse 
från Koden får inte utgöra ett brott mot Stockholmsbörsens noteringsavtal då 
följden kan bli att bolaget drabbas av civilrättsliga sanktioner. 
Stockholmsbörsen påpekar att följ eller förklara principen gäller och att det i 
första hand är marknaden som ska avgöra vilka förklaringar som är 
godtagbara. Stockholmsbörsens övervakningsfunktion kommer dock till viss 
del kontrollera hur bolagen tillämpar Koden (ibid.).  

2.4.4 Bolagsstämman 
Koden (2004) säger att det på bolagets hemsida även ska framgå att 
aktieägarna har rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken 
tidpunkt begäran måste vara bolaget tillhanda. I aktiebolagslagen har det inte 
funnits något krav på offentliggörandet av tid och plats för stämman vilket 
har medfört att aktieägarnas initiativrätt har begränsats då de inte har känt till 
var och när stämman ska hållas. Genom Kodens krav på offentliggörandet av 
tid och plats har aktieägarna fått större möjlighet att utnyttja lagens 
bestämmelser om deras initiativrätt (Svernlöv 2006).  
 
Enligt Koden (2004) ska aktieägarna ha möjlighet att anmäla sig till 
bolagsstämman på flera olika sätt, däribland e-post och på bolagets hemsida. 
Det bör dock påpekas att samtliga aktieägare inte har tillgång till Internet 
och därför måste de få möjlighet att kunna anmäla sig via telefon och brev 
(Svernlöv 2006). Det är även möjligt för aktieägare att delta på 
bolagsstämman på distans såväl inom som utanför landet med hjälp av 
modern kommunikationsteknik om det är motiverat av ägarkretsens 
sammansättning och med hänsyn till vad som är ekonomiskt försvarbart 
(Koden 2004).   
 
Kollegiet har konstaterat att det har uppstått oklarheter avseende när en 
avvikelse föreligger och om den i så fall behöver förklaras. I 
bolagsstyrningsrapporter från 2005 har några bolag redovisat avvikelser från 
regeln om deltagande på distans med hänvisning till ägarkretsens 
sammansättning och/eller ekonomiska överväganden. Dessa förbehåll 
framgår dock redan av regelns ordalydelse. Kollegiet har förtydligat att en 
avvikelse endast anses ha skett om det med hänsyn till ägarkretsens 
sammansättning är uppenbart att deltagande på bolagsstämman på distans 
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har krävts och att bolagets ekonomiska förhållanden inte hindrar ett sådant 
förfarande (Svernlöv 2007). 
 
Vid bolagsstämman ska en beslutför styrelse vara närvarande. Vid ordinarie 
bolagsstämma ska om möjligt hela styrelsen vara närvarande. Styrelsens 
ordförande, VD och, där det finns behov ska andra personer ur 
bolagsledningen närvara vid stämman. Dessutom ska minst en av bolagets 
revisorer närvara vid ordinarie stämma (ibid.). 
 
Kodgruppens ursprungliga förbud angående val av ordförande vid ordinarie 
bolagsstämma var att styrelsens ordförande inte skulle kunna utses till 
ordförande. Kodgruppen ansåg att det fanns ett förtroendeskapande värde i 
att ha en klar uppdelning mellan rollerna som avlämnare och mottagare av 
styrelsens redovisning av dess förvaltningsuppdrag. Förbudet fick dock 
kritik från flera remissinstanser, bland annat Svenskt Näringsliv och H&M 
som ansåg att regeln stred mot gällande praxis och skulle skapa extra 
kostnader för bolagen. The National Association of Pension Funds ansåg att 
det endast är styrelseordföranden som är lämplig som stämmoordförande. 
Sveriges Advokatsamfund anser med hänsyn till frågans komplexitet att det 
borde vara lämpligt att istället behandla den i lagstiftning. Alecta hade inga 
synpunkter på förslaget med föreslog att valberedningen skulle lämna förslag 
till ordförande vid bolagsstämmor (SOU 2004:130). 
 
Kodgruppen tog hänsyn till ovanstående synpunkter och hade ingen avsikt 
att begränsa större ägares roll på bolagsstämman. De valde att ersätta 
förbudet för styrelseordförande att vara ordförande vid stämman med regeln 
att valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid ordinarie 
bolagsstämma (ibid.). Förslaget på ordföranden ska presenteras i kallelsen 
till stämman samt av valberedningen vid stämman (Koden 2004).  

2.4.5 Valberedning 
Företagets styrelse och revisorer utses av bolagsstämman. Det är en 
ägarstyrd process som ger alla aktieägare möjlighet att ge sin syn på och 
lämna förslag på styrelse och revisor vilket skapar förutsättningar för ett väl 
motiverat beslut. Valberedningen är det organ på bolagsstämman som 
förbereder stämmans beslut i frågor som rör tillsättningen av styrelse och 
revisorer. Deras syfte är att skapa en bra grund för stämmans behandling av 
dessa ärenden. Bolagsstämman ska utse ledamöter eller ange hur ledamöter i 
valberedningen ska utses. Beslutet ska innefatta tillvägagångssätt för att vid 
behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är 
slutfört (Koden 2004).  
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Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter av vilka majoriteten inte får 
vara styrelseledamöter.  Innebörden är att endast en styrelseledamot kan ingå 
men det kan vara antingen styrelseordförande eller någon annan 
styrelseledamot, men dessa får inte vara ordförande i valberedningen. 
Anledningen till att de inte får vara ordförande är att de kan få ett starkt 
inflytande över tillsättningen av den nya styrelsen. Om två styrelseledamöter 
ska ingå i valberedningen måste denna bestå av minst fem personer. Genom 
att Koden tillåter att en minoritet av valberedningens ledamöter får vara en 
styrelseledamot möjliggörs att representanter från större ägare ingår i 
valberedningen (Svernlöv 2006).  
 
I Koden (2004) anges att bolaget ska offentliggöra namnen på ledamöterna i 
valberedningen senast sex månader före ordinarie bolagsstämma. Det gäller 
endast i de fall där bolagsstämman angett efter vilka kriterier 
valberedningens ordförande och ledamöter ska utses. I de fall när 
valberedningen har utsetts på bolagsstämman behöver namnen inte 
offentliggöras i förväg. Informationen ska finnas på bolagets hemsida. 
Svenska Bankföreningen har ansett att det här leder till att gällande praxis i 
många bolag, innebärande att informationen offentliggörs i samband med 
delårsrapporten för tredje kvartalet inte längre kan tillämpas. De anser att det 
är tillräckligt att det anges i Koden att offentliggörandet ska göras i god tid 
före bolagsstämman. Castellum har delat deras uppfattning. Kodgruppen tog 
inte hänsyn till remissinstansernas önskan att senarelägga tidpunkten för 
offentliggörandet av valberedningens sammansättning. De anser att 
valberedningarna behöver ges tillräckligt med tid för att genomföra sitt 
arbete med hög kvalitet (SOU 2004:130).  
 
Tillsättning av styrelse och revisor 
Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till ordförande och övriga 
ledamöter i styrelse samt lämna förslag till val av revisor. Valberedningens 
förslag till styrelse och revisor ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman 
och på bolagets hemsida. Valberedningen måste även på hemsidan redogöra 
för hur de har bedrivit sitt arbete (Koden 2004).  
 
I det ursprungliga kodförslaget skulle valberedningen utvärdera styrelsen. 
Förslaget kritiserades hårt från flera remissinstanser då det ansågs strida mot 
aktiebolagslagen eftersom det skulle komma att utgöra ett femte bolagsorgan 
eller fungera som kontrollorgan eller ”överstyrelse” till styrelsen. Förslaget 
togs därför bort men självfallet måste valberedningen bilda sig en 
uppfattning om hur väl styrelsens sammansättning stämmer med de krav 
som ställs på bolaget liksom om styrelsens effektivitet när det gäller att 
fullgöra sina uppgifter. Valberedningens bedömning behöver inte göras i en 
separat utvärderingsprocess vid sidan av styrelsens utvärdering av sitt arbete 
(Svernlöv 2006). I Koden (2004) framgår det att valberedningen som 
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underlag för sina förslag ska ta del av resultatet från den utvärdering av 
styrelsen som har skett. 

2.4.6 Styrelse  
Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets 
angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god 
kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt (Koden 2004).  
 
Utvärdering av styrelse 
Ett väl fungerande bolagsstyrningssystem förutsätter en återkommande 
utvärdering av bland annat styrelsen och deras arbete. I Koden fastlås att det 
är valberedningen som ska utvärdera styrelsen. På annan plats i Koden 
föreskrivs att styrelseordföranden ska se till att styrelsen årligen utvärderar 
sitt arbete (Skog et al 2004). Utvärderingen ska ske genom en systematisk 
och strukturerad process men den säger inte hur den ska genomföras. Syftet 
med utvärderingen är att få underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete 
och det borde därför vara naturligt att styrelsen själv är engagerad i 
utvärderingen. Utvärderingen bör innehålla en bedömning av styrelsens 
sammansättning och organisation samt hur den fungerar som grupp. Den bör 
även innehålla en utvärdering av varje enskild ledamots och utskottens 
kompetens och effektivitet samt en bedömning av hur väl styrelsen har 
uppfyllt eventuellt uppsatta mål för sitt eget arbete (Svernlöv 2006). 
 
Det finns en sammanslutning av företagsledare som ägnar sig åt 
professionellt styrelsearbete, denna sammanslutning kallas för 
styrelsekollegiet och de har tagit fram en manual för utvärdering av 
styrelsearbetet som bolag kan använda sig av som vägledning 
(Styrelsekollegiet 2007).  
 
Storlek och sammansättning 
Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 
och förhållande i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av 
mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och 
bakgrund i övrigt. Varje ledamot ska ha kapacitet att göra självständiga 
bedömningar av viktigare frågor i styrelsens arbete (Skog et al 2004). 
 
I Koden (2004) anges att majoriteten av de styrelseledamöter valda på 
bolagsstämman ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Koden nämner olika punkter för när en styrelseledamot 
inte ska anses vara oberoende. Bland annat anses inte en ledamot vara 
oberoende om ledamoten är VD eller under de senaste fem åren har varit VD 
i bolaget eller i ett närstående bolag. Ledamoten anses heller inte vara 
oberoende om han/hon är anställd eller har varit anställd i bolaget eller ett 
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närstående bolag under de tre senaste åren. Minst två av de styrelseledamöter 
som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även 
vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. (Koden 2004).  
 
Styrelseledamöter  
En styrelseledamot har en sysslomannaliknande ställning i förhållande till 
bolaget. Det innebär att ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och 
omsorg och ha den kunskap som krävs för att på bästa sätt tillvarata bolagets 
och dess ägares intressen. Några remissinstanser, bland annat Stockholms 
Handelskammare, har ansett att kodförslagets regler om styrelsens ledamöter 
är överflödiga då de i stor utsträckning endast framför självklarheter eller 
återger vad som redan gäller enligt aktiebolagslagen. Kodgruppen har 
motiverat reglerna med ambitionen att skapa en kod som förmedlar en rimlig 
och komplett bild av god svensk bolagsstyrning (SOU 2004:130). 
 
Koden (2004) anger att en styrelseledamot självständigt ska bedöma de 
ärenden som styrelsen ska behandla och föra fram de uppfattningar och göra 
de ställningstaganden som behövs. Styrelseledamot ska begära den 
kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen 
ska kunna fatta väl motiverade beslut.  
 
När en nyvald styrelseledamot tillträder säger Koden (2004) att den nya 
styrelseledamoten ska genomgå nödvändig introduktionsutbildning. Därefter 
är det dock upp till den egna styrelseledamoten att hålla sig uppdaterad och 
se till att ha den kunskap som krävs för att fullgöra sitt uppdrag. Koden 
lämnar ansvaret till styrelseordförande och ledamoten själv att bestämma 
omfattningen av utbildningen, men den bör omfatta information om bolagets 
verksamhet, organisation, marknad m.m samt de uppgifter och det ansvar 
som vilar på den nyvalda styrelseledamoten.  
 
Styrelseordförande 
Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är 
välorganiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. 
Enligt aktiebolagslagen är huvudregeln att styrelsen själva ska välja sin 
ordförande men Koden (2004) säger att styrelsens ordförande ska väljas av 
bolagsstämman vilket innebär att stämman inte kan överlämna till styrelsen 
att utse dess ordförande. Kodgruppens motiv för denna regel är i korthet att 
ordföranderollen de senaste decennierna har stärkts och att styrelsens 
ordförande har fått en allt tydligare särställning med ett särskilt ansvar utöver 
det som bärs av övriga ledamöter. Kodgruppen anser att det ter sig mer 
naturligt att ordförandevalet, som är ett av de viktigaste besluten från 
bolagsstyrningssynpunkt, tas upp som ett särskilt ärende på bolagsstämmans 
dagordning. Det ger samtliga aktieägare möjlighet att ställa frågor och ge sin 
syn på frågan och det ger dem även ett ökat inflytande i bolaget. Regeln ska 
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ses som ett led i kodgruppens strävan att skapa en förbättrad struktur i 
bolagsstyrningen (SOU 2004:130).  
 
I de fall när styrelseordförande är anställd i eller har uppdrag för bolaget 
utöver ordförandeuppdraget är det viktigt att arbetsfördelningen mellan 
styrelseordförande och VD klargörs tydligt i styrelsens arbetsordning och i 
styrelsens instruktion för VD (Koden 2004). 
 
Styrelsens arbetsformer 
Koden (2004) har riktlinjer om att arbetsordning och andra instruktioner ska 
vara anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och 
konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. Styrelsen 
ska minst en gång per år pröva samtliga instruktioners relevans och 
aktualitet, något som lämpligen görs vid konstituerande styrelsemöte 
(Svernlöv 2006). Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som 
har behandlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt 
innebörden av de beslut som fattats (Koden 2004). 
 
Styrelsen kan inom sig inrätta utskott och delegera olika frågor inom mer 
avgränsade områden såväl till en enskild styrelseledamot som till utskott 
bestående av flera ledamöter. Sådan delegation kan innefatta beredning av 
ärenden och viss beslutanderätt. Inrättandet av utskott får inte leda till att 
styrelsen förlorar överblicken och kontrollen över verksamheten eller att 
informationen till styrelsen försämras. Det måste framgå av styrelsens 
arbetsordning vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt som har 
delegerats till utskotten samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen 
(Koden 2004). 
 
Att överlåta arbetsuppgifter till en enskild styrelseledamot eller utskott 
innebär en arbetsfördelning inom styrelsen vilket i sin tur kan innebära en 
ansvarsförskjutning inom styrelsen. Den ledamot eller de ledamöter som 
ingår i utskottet blir primärt ansvariga då det är dessa som fattar besluten. 
Övriga styrelseledamöter får det övervakande ansvaret och därför är 
rapporteringsskyldigheten väsentlig för att kunna genomföra övervakningen. 
Som tidigare nämnts ska styrelsen årligen utvärdera arbetsordningen. Det 
bör även innebära att årlig utvärdering ska ske också av utskotten. Styrelsen 
ska dessutom kontinuerligt utvärdera VD:s arbete och minst en gång per år 
ska de särskild behandla denna fråga. Ingen person från bolagsledningen får 
närvara vid tillfället (Svernlöv 2006). 

2.4.7 Intern kontroll och internrevision 
Det övergripande syftet med intern kontroll är att skydda ägarnas investering 
och bolagets tillgångar. Kodens regler om intern kontroll syftar till att 
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anpassa styrelsearbetet i svenska börsbolag till en pågående utveckling mot 
en internationell standard på området (Svernlöv 2006).   
 
System för intern kontroll behövs i alla företag. Ett väl fungerande internt 
system motverkar att såväl avsiktliga som oavsiktliga fel som sker i det 
dagliga arbete som leder till fel i redovisning, ekonomiska rapporter och 
beslutsunderlag och i slutändan kan leda till förlust för företaget. Enligt 
FAR:s  vägledning definieras vanligen intern kontroll som: 

 ”en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 
personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets 
mål uppnås inom följande kategorier (s.k måldimensioner): 

• ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering 
• efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar”(Vägledning,           

styrelsens rapport för intern kontroll 2005). 
 
I Koden (2004) anges att styrelsen varje år ska avge en rapport över hur den 
interna kontrollen som avser den finansiella rapporteringen är organiserad 
och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten ska 
granskas av bolagets revisor (Svernlöv 2006). Kollegiet har konstaterat att 
det förekommit vissa svårigheter vid införandet av denna regel och därför 
tillkom en övergångslösning 15 december 2005. I den anges att styrelsen 
endast behöver beskriva hur den interna kontrollen är organiserad. De 
behöver inte göra något uttalande om hur väl den fungerat och revisorn 
behöver heller inte granska den (Övergångslösning 2005).  

2.4.8 Revisionsutskott 
Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre 
styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara 
oberoende i förhållande till bolagets större ägare. En styrelseledamot som 
ingår i bolagsledningen får inte vara ledamot av utskottet (Koden 2004). 
Flera remissinstanser som bland annat Stockholmsbörsen och Aktietorget 
anser att Koden inte bör innehålla krav på obligatoriskt revisionsutskott för 
att de anser att det är styrelsen som skall avgöra om utskott ska inrättas och 
att regleringen bör göras mer flexibel. Kodgruppens försvar till att behålla 
regeln om revisionsutskott var att en tredjedel av börsbolagen redan hade ett 
revisionsutskott. Kodgruppen ansåg därför att det var viktigt att utveckla en 
svensk standard för hur ett svenskt revisionsutskott skulle vara organiserat 
(SOU 2004:130).  
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FAR, Revisorsnämnden och Internrevisorernas Förening invänder mot 
revisionsutskottets uppgifter att de ska utvärdera revisionsinsatsen eftersom 
de anser att ansvarsförhållandena blir fel. Det de menar är att en del av 
styrelsen ska övervaka revisorerna som i sin tur ska övervaka styrelsen och 
därför anser de att utvärdering av revisorerna bör göras av bolagsstämman 
eller valberedningen (SOU 2004:130). Kodgruppen valde att behålla regeln 
då det formellt sett borde vara bolagsstämmans uppgift, men i praktiken är 
det oftast bolagsledningen som utvärderar revisionsinsatsen (Svernlöv 2006). 
Styrelsen ska minst en gång per år, utan VD eller annan person från 
bolagsledningen närvarande, träffa bolagets revisor (Koden 2004).  

2.4.9 Bolagsledning 
Oavsett om VD är ledamot av styrelsen eller inte har denne en särskild roll i 
styrelsearbetet. Arbetet innefattar bland annat att rapportera till styrelsen om 
bolagets utveckling samt att förse styrelsen med information. Det är VD som 
ska se till att styrelsen får utförligt och relevant informationsmaterial som 
behövs för att styrelsen ska kunna fatta väl motiverade beslut. VD måste 
även hålla styrelsen informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet 
mellan styrelsens sammanträden (ibid.). Dessa regler har kritiserats då de 
ansågs tangera reglerna i aktiebolagslagen. Kodgruppen håller med i kritiken 
men valde ändå att behålla reglerna då de ville betona den viktiga roll VD 
har för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt och för att styrelsen 
ska kunna fatta väl underbyggda beslut (SOU 2004:130).  

2.4.10 Bolagsstyrningsrapport 
Till bolagets årsredovisning ska bifogas en särskild rapport om 
bolagsstyrningsfrågor. Det ska framgå av rapporten om den är granskad av 
bolagets revisor (Koden 2004). Bolagsstyrningsrapportens syfte är att skapa 
en ökad överskådlighet och granskningen av rapporten görs för att höja 
förtroendet för dess innehåll (SOU 2004:130). I bolagsstyrningsrapporten 
ska bolaget ange att Koden tillämpas av bolaget samt ge en översiktlig 
beskrivning av hur de har tillämpat Koden under det senaste räkenskapsåret. 
Bolaget ska ange vilka regler i Koden det har avvikit från och tydligt 
redovisa skälen för varje avvikelse. I rapporten ska även lämnas 
upplysningar om på vilket sätt styrelsen säkerställer kvaliteten i den 
finansiella rapporteringen samt hur de kommunicerar med bolagets revisor 
(Koden 2004). 
 
I bolagsstyrningsrapporten ska följande information som inte framgår av 
årsredovisningen lämnas: 

- en redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse och 
revisor är organiserad, 
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- sammansättningen av bolagets valberedning och i förekommande fall 
särskilda valberedning samt om ledamot har representerat viss ägare 
varvid ägarens namn också ska anges, 

- uppgifter om styrelsens ledamöter, 

- uppgifter om styrelsens revisor 

- arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det 
senaste räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och 
respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträdena 

- sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella 
styrelseutskott och respektive ledamots närvaro vid utskottens 
sammanträden, 

- uppgifter om VD  

- de av bolagsstämman senast antagna principerna för ersättning och 
övriga anställningsvillkor för bolagsledning och, om de innebär en 
väsentlig avvikelse från föregående års principer, vilka dessa 
avvikelser är, samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen 
bereds av styrelse, samt 

- utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för 
styrelsen och bolagsledningen (Koden 2004). 

 
Bolaget ska ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor på sin 
hemsida. I den ska framgå de aktuella uppgifter om de förhållanden som 
ingår i bolagsstyrningsrapporten tillsammans med den övriga information 
som Koden kräver (Koden 2004). Avsikten med bolagsstyrningsrapporten är 
inte att skapa en ny omfattande administrativ rapport utan den ska samla all 
relevant information om bolagsstyrningen på samma ställe. En stor del av de 
uppgifter som ska finnas redovisades tidigare på annan plats i bolagens 
årsredovisningar. Bolagen bör så långt som möjligt undvika att skriva 
informationen på två ställen. I de fall informationen ingår i årsredovisningen 
kan det vara lämpligt att i bolagsstyrningsrapporten hänvisa till den plats i 
årsredovisningen som informationen lämnas (SOU 2004:130).  
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3. Metod 
I kapitlet redogör vi för hur vi har gått tillväga med arbetet samt ger en 
beskrivning av den metod vi använt oss utav för att uppfylla uppsatsens 
problem och syfte. 

3.1 Hermeneutik 
 
Lundahl & Skärvad (1992) menar att målet för forskning inom 
hermeneutiken är att uttolka och förstå. Ordet hermeneutik kan översättas 
med tolkningslära (Andersen 1994). Wikström (2005) säger att tolkning inte 
kan ske helt förutsättningslöst utan kräver en tidigare kännedom om det 
forskaren vill förstå. Han säger vidare att utan tidigare kännedom om det 
man vill studera har forskaren ingen möjlighet att förstå det som undersöks. 
Holme & Solvang (1997) menar att den förförståelse en forskare har som 
ligger till grund för dennes tolkning av ett fenomen medför att forskaren inte 
är helt objektiv. Lundahl & Skärvad (1992) menar också att fullständig 
objektivitet inte är möjlig men forskaren bör eftersträva största möjliga 
saklighet. Saklighet innebär bland annat att redovisaren bör redovisa sina 
antaganden och perspektiv öppet och tydligt.  
 
Enligt Johansson Lindfors (1993) måste delarna förstås i sitt sammanhang 
som exempel att en mening får sin innebörd i skenet av den text den ingår i.  
Vi försöker sätta oss in i kodgruppens situation när vi tolkar texten och vi tar 
hänsyn till det sammanhang där texten förekommer (Wikipedia 2007). Vid 
tolkandet växlar vi även mellan del- och helhetsperspektiv. Varje nytt 
textavsnitt vi läser kan leda till ett nytt sätt att förstå tidigare avsnitt (Wallén 
1993).  
 
Genom vår undersökning vill söka förståelse för hur Koden har påverkat 
bolagsstyrning i svenska företag. För att uppnå denna förståelse har vi bland 
annat genomfört intervjuer för att besvara våra problemformuleringar.  

3.2 Induktion 
 
Johansson Lindfors (1993) menar att förståelsen handlar om att skapa 
kunskap om innebörder, betydelser, kontextbundna meningar och sociala 
konstruktioner. Det redskap som hjälper forskningen att gå från empiri till 
teori är tolkningen. Inom mer utpräglad hermeneutik talar man många 
gånger om den så kallade hermeneutiska spiralen som utgör symbol för 
själva tolknings- och förståelseprocessen. Det här betyder att företeelser 
genom löpande tolkningar och omtolkningar sätts in i allt större helheter 
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samtidigt som vår kunskap blir alltmer inträngande. För att uppnå 
noggrannhet och total fokusering i utvecklingen av vår förståelse, tillämpas 
induktion (Johansson Lindfors 1993). 
 
I den induktiva ansatsen är sättet att närma sig den empiriska verkligheten att 
den styrs i första hand av den kunskap eller förståelse som efter hand 
utvecklas. Vi kan härigenom inte helt planera och utforma 
forskningsprocessen före de empiriska studierna utan måste växa fram sida 
vid sida med forskningsobjektets genomförande. Det är därför viktigt att vi 
har en öppenhet och en frågande och/eller ifrågasättande attityd. Det stora 
arbetet vid ett induktivt angreppssätt ligger under och efter själva 
datainsamlingen (Johansson Lindfors 1993). 
 
3.3 Kvalitativ studie 
 
Patel & Davidsson (2003) berättar att i en kvalitativ studie fokuseras 
datainsamlingen på mjuka data i form av kvalitativa intervjuer och tolkande 
analyser. Forskaren vill tolka och förstå de underliggande mönstren och vill 
skaffa sig en djupare kunskap. Eftersom vi anser oss vara hermeneutiker och 
vill tolka och förstå, blir det naturligt att vi genomför en kvalitativ studie.  
 
Andersen (1994) menar att utgångspunkten för en kvalitativ studie är att 
varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper 
och att man därför inte kan mäta det. Han menar vidare att 
forskningsobjektet ska uppfattas som ett subjekt samt att 
forskningsprocessen ska ses som en kommunikationsrelation som innebär att 
forskaren deltar i en tvåvägskommunikation. Genom ett sådant 
tillvägagångssätt kan forskaren direkt ställa följdfrågor till respondenterna 
och risken minskar därmed för att informationen inte är relevant. Holme & 
Solvang (1997) säger att det som främst kännetecknar en kvalitativ studie är 
att den innebär en liten grad av formalisering och forskaren vill uppnå en 
förståelse. Forskaren är inte inriktad på att testa informationens generella 
giltighet. Ett annat kännetecknande för denna studie är närheten till den källa 
från var informationen hämtas samt att fokus ligger på förståelse för den 
sammanhängande helhet forskaren vill studera.  
 
Andersen (1994) menar att en kvalitativ intervju karaktäriseras av låg 
standardisering och strukturering. I vår kvalitativa studie har vi genomfört 
ostandardiserade intervjuer med företag som har infört Koden. Med en 
ostandardiserad intervju menas att vi låtit ordningsföljden mellan frågorna 
vara fri efter respondenternas svar för att inte förlora information.  
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3.4  Datainsamling 
 
Lundahl & Skärvad (1992) berättar att information kan inhämtas från 
dokument av olika slag, exempelvis böcker, tidningsartiklar, 
forskningsrapporter och årsredovisningar. Det kan även inhämtas från 
människor vilket vanligtvis sker genom intervjuer, enkäter och 
observationer. Andersen (1998) säger att datainsamling kan ske på två olika 
sätt. Det ena är primärdata som samlas in av forskaren själv och det andra är 
sekundärdata som innebär att andra personer har samlat in data.  
 
I studien har vi använt oss utav både primär- och sekundärdata. Primärdatan 
har vi erhållit genom besöksintervjuer hos bolag som har implementerat 
Koden. Sekundärdatan utgörs av information från litteratur, tidskrifter, 
vetenskapliga artiklar, årsredovisningar, Internet, utgivningar från SOU samt 
Koden. Vetenskapliga artiklar har vi sökt fram från databasen Academic 
search elite och vi har använt oss av sökorden ”corporate governance” och 
”trust”.  

3.5 Intervjuteknik 
 
Intervjuer har genomförts med bolag som implementerat Koden. Vi har 
intervjuat personer som har varit involverade i implementeringsarbetet då vi 
ansåg dessa vara bäst lämpade att besvara våra frågor. Vi skickade ut 
intervjufrågorna i förväg så att respondenterna kunde vara väl förberedda 
inför intervjun.  
 
Wallén (1993) anser att det krävs mycket arbete efter en intervju som måste 
göras relativt omgående då det annars finns en risk att forskaren glömmer 
väsentliga delar. Han anser även att det är bra att banda intervjuer och att 
utskriften av intervjun bör ske inom någon dag och före nästa intervju. Han 
berättar att det är viktigt att den forskare som genomfört intervjuerna även 
skriver ner dem. Vi arbetade på samma sätt som Wallén beskriver. Vi 
spelade in intervjuerna och skrev därefter ner dem för att senare 
sammanställa det relevanta.  
 
Våra intervjufrågor var bestämda på förhand men beroende på 
respondenternas svar lät vi frågorna flyta fritt.  Anledningen till att 
intervjuerna genomfördes på det här sättet var för att få med så mycket 
information som möjligt, något vi inte anser hade varit möjligt om vi strikt 
följt frågornas ordningsföljd.  Vår avsikt med intervjuerna var att locka fram 
respondenternas värdering av situationen, åsikter, attityder och 
föreställningar lika mycket som rena fakta.  Lundahl & Skärvad (1992) säger 
att ostandardiserade intervjuer med fri ordningsföljd mellan frågorna gör att 
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de ställda frågorna ger svar som täcker forskarens informationsbehov. 
Vidare menar de att genom ett sådant förfaringssätt blir intervjun mer 
flexibel och situationsanpassad.  

3.6 Reliabilitet och validitet 
 
Den metod som används för insamling av information måste kritiskt 
granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är (Bell 1995). Merriam 
(1994) säger att reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet och innebär att 
undersökningarna är korrekt gjorda. Samma metod ska kunna tillämpas av 
olika personer på samma material och ge samma resultat. Lundahl & 
Skärvad (1992) menar att reliabilitet är en nödvändig förutsättning för 
validitet. Validitet generellt är ett mått på hur väl man mäter det man avser 
att mäta. Validitet kan delas in i två delar, den inre och den yttre validiteten. 
Den inre validiteten talar om hur väl resultatet stämmer överens med 
verkligheten. Det är viktigt att forskaren verkligen undersöker det som ska 
undersökas. Den yttre validiteten innebär att resultatet från en undersökning 
kan användas i andra situationer än den ursprungliga tänkbara (Merriam 
1994).  
 
Med tanke på att vi gör en kvalitativ studie begränsas möjligheten att uppnå 
en hög reliabilitet. Skulle vi genomföra en liknande undersökning med 
samma respondenter och samma frågor vid ett senare tillfälle är det inte 
säkert att vi skulle få samma svar då de kan ha ändrat åsikt. Skulle vi 
genomföra en liknande undersökning med samma frågor till andra företag är 
det inte heller säkert att vi skulle få samma resultat då dessa respondenters 
åsikter kan skilja sig från de tidigare respondenterna.   
 
För att stärka vår inre validitet har vi utfört personliga intervjuer med 
personer i företag vi anser har god kunskap om bolagsstyrning och som även 
har varit involverade i implementeringsarbetet med Koden. Som tidigare 
nämnt bandade vi intervjuerna för att ha möjlighet att gå tillbaka och 
kontrollera respondenternas svar. Därefter skickades sammanställningen till 
respondenterna för att försäkra oss om att allt var korrekt uppfattat. 
Anledningen var för att kunna återge respondenternas åsikter så korrekt som 
möjligt.  Vi tror att vi genom det här tillvägagångssättet kommer uppnå en 
tillfredställande inre validitet.  
 
Vi anser att det är svårt för oss att uppnå en hög yttre validitet genom en 
kvalitativ studie då vi endast intervjuar ett fåtal företag. Vi har sett vissa 
generella drag i respondenternas svar men anser inte att resultaten är 
tillräckliga för att dra några generella slutsatser.  
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3.7 Källkritik 
 
För att bedöma tillförlitligheten i insamlad fakta och intervjusvar har vi haft 
ett kritiskt förhållningssätt genom hela forskningsprocessen. Vår primära 
källa består av intervjuer som vi har spelat in för att kunna återge dem på ett 
riktigt sätt. Vi är medvetna om att respondenternas svar kan präglas av deras 
personliga åsikter men vi tror ändå att informationen är tillförlitlig.   
 
Det har inte funnits så mycket böcker skrivna om Koden så därför har våra 
sekundära källor bland annat bestått av betänkandet från kodgruppen, 
Koden, SOU, lagtext, årsredovisningar och vetenskapliga artiklar. Vi anser 
att det finns en hög trovärdighet i dessa källor eftersom staten tillsatte en 
expertgrupp som tillsammans med näringslivet tog fram Koden. De 
vetenskapliga artiklarna har genomgått en lång process innan publicering så 
vi anser även att dessa har en hög trovärdighet. Informationen hämtad från 
företagens hemsidor anser vi har en hög trovärdighet eftersom det är 
företagen själva som lagt ut den. Kollegiet är också en stark källa då det är 
de som ansvarar för utvecklingen av god bolagsstyrning som uppdateras 
löpande. Företagen vill naturligtvis visa sig från sin bästa sida men eftersom 
revisorn granskar årsredovisningen anser vi även här att trovärdigheten är 
hög. Vid ett tillfälle har vi använt en Internetkälla, Wikipedia. Vi är väl 
medvetna om att källan inte är så tillförlitlig men då det inte har påverkat vår 
studie ansåg vi att vi kunde använda oss utav den.   



26 

4. Empiri 
Kapitlet behandlar det empiriska material vi samlat in under vår 
forskningsprocess. Vi kommer att presentera de fem företag som ingår i vår 
undersökning var för sig. Efter varje presentation återges de genomförda 
intervjuerna med respektive företag. Vi presenterar även viss information 
från företagens bolagsstyrningsrapport.  

4.1 Tillvägagångssätt 
 
Vi har ställt upp empirin genom att presentera intervjuerna var för sig i den 
ordning vi har genomfört dem. Vi börjar varje intervju med en kort 
presentation av företaget och respondenten. Samtliga fem intervjuer har varit 
besöksintervjuer som genomförts i konferensrum på respektive företag. Vid 
intervjuerna utgick vi ifrån förbestämda frågor men lät frågorna flyta fritt 
beroende på respondenternas svar.  
 
Samtliga intervjuer bandades och skrevs ner samma dag för att få bra kvalité 
eftersom vi fortfarande hade det färskt i minnet.  Därefter valde vi ut 
relevanta delar av intervjun vilka vi har sammanställt nedan.   

4.2 KappAhl 
 
KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 270 butiker i Sverige, 
Norge, Finland och Polen. KappAhls affärsidé är att erbjuda prisvärt mode 
för många människor. De designar, marknadsför och säljer kläder för hela 
familjen, men riktar sig särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar 
till hela familjen. Visionen är att bli Nordens ledande och mest lönsamma 
modekedja för denna kundkategori. KappAhl var tidigare ägda av 
Kooperativa Förbundet, KF, men såldes 2004 till Nordic Capital och Accent 
Equity Partners. KappAhl blev noterade på O-listan den 23 februari 2006 
(KappAhl 2007). 
 
KappAhls huvudkontor ligger i Mölndal. Därifrån sköter man bland annat 
design, inköp och marknadsföring. Lagerhållning och varufördelning till 
butikerna på alla marknader hanteras av distributionscentralen som ligger i 
anslutning till huvudkontoret. Inom KappAhl arbetar totalt cirka 3 700 
personer. Av dem arbetar de flesta i butik. Mer än 90 procent av de anställda 
är kvinnor. Även i företagsledningen är kvinnorna i majoritet (ibid.).  
 
Vi har intervjuat Håkan Westin, finansdirektör på KappAhl i Mölndal. 
Håkan har arbetat på KappAhl sen 1989 och blev finansdirektör 2001.  
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Införandet av Koden 
Bolagsstyrningsfrågor fick en ny plats hos KappAhl i samband med KF:s 
försäljning av företaget. De nya ägarna, Nordic Capital och Accent Equity 
partner, tillsatte en styrelse med bredare sammansättning och externa folk. 
Eftersom siktet redan vid förvärvet var inställt på en börsnotering av 
KappAhl såg man mycket på börsens krav vilket sammanföll med de krav 
som finns i Koden idag. Även ifall det inte var Koden i sig KappAhl tittade 
på tillsattes ändå en styrelse oberoende till bolaget och oberoende till större 
ägare. De införde även en valberedning, revisions- och ersättningsutskott. 
Mycket av formalia frågorna gjordes på ett sådant sätt att de levde upp till 
Kodens krav, men i första hand var det börsintroduktionen som styrde den 
typen av frågor.  
 
Bolagsstyrning var för KappAhl tidigare något mer informellt då de såg till 
att leva upp till lagkraven när det gällde styrelse och den typen av formalia. 
Styrelsearbetet var mer formalia sak och det var inte styrelsen som 
egentligen fattade beslut utan styrelsemöten hölls mest på grund av att det 
krävdes av aktiebolagslagen. Besluten fattades av ledningen i KappAhl 
tillsammans med ledningen i KF. Diskussioner av olika frågor stämdes ofta 
av genom telefonsamtal.  
 
När Koden kom var revisionsutskottet, VD och ordförande inblandade i 
diskussionen om bolagsstyrningsrapporten. KappAhl tog även mycket hjälp 
av sina advokater som fick pricka av vad de gjorde och vad de inte gjorde. 
En sak som inte förekommit tidigare var att börsnoterade bolag nu måste 
prata om bolagsstyrning på sin hemsida. Denna del överläts till advokaten att 
skriva. Koden sammanföll delvis med försäljningen från KF samt 
förberedelserna för en börsnotering. Westin kan inte säkert svara på ifall 
information om bolagsstyrning på hemsidan gjordes för att följa Koden eller 
för börsnoteringen, det väger lite in i varandra. Däremot var 
bolagsstyrningsrapporten direkt triggad av Koden. Inför implementeringen 
av Koden fick KappAhl kontrollera vad som skulle vara med och pricka av, 
det var sedan en av advokaterna som skrev hela bolagsstyrningsrapporten. 
Eftersom advokaten även skrev börsnoteringsprospektet kunde en hel del 
information därifrån även användas i bolagsstyrningsrapporten. 
Bolagsstyrningsrapporten kom för KappAhls del in första gången i 
årsredovisningen den sista augusti 2006. Grundstrukturen med styrelsens och 
revisionsutskottets arbetsordning samt VD:s mandat är i stort sett densamma 
som tidigare.  
 
Westin berättar att det direkta arbete som gjorts med hänvisning till 
bolagsstyrningsrapporten och Koden är intern kontroll delen. Det krävdes en 
hel del arbete att gå igenom intern kontrollen i KappAhl och det är den 
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enskilda punkten som verkligen har triggat något direkt arbete i bolaget 
förutom viss dokumentation som berör bolagsstyrningsrapport och 
hemsidan. KappAhl hade en diskussion om ifall deras 
bolagsstyrningsrapport skulle revideras eller inte. Slutsatsen blev att de 
ansåg att det inte fanns något behov av att göra det utan det hade i så fall 
enbart blivit för att leva upp till Kodens krav.  
 
Westin tycker att införandet av Koden var bra. Han tycker vidare att det är 
bra att det finns en norm att förhålla sig till.  
 
För- och nackdelar med Koden 
Det Westin ser som positivt är att KappAhl redan vid ägarbytet införde en 
skriftlig arbetsordning som tydliggjorde ansvarsförhållanden i bolaget men 
själva ansvarsfördelningen har egentligen inte förändrats. Uppstår till 
exempel en situation där det händer något som man inte har tänkt sig är det 
bra med en skriftlig arbetsordning för att lättare kunna se vem som bär 
ansvaret.  När allt går bra behövs egentligen varken bolagsstyrning eller 
regler utan det är först i de situationer när något obehagligt inträffar som de 
behövs. Skulle till exempel en investering gå dåligt eller om något utvecklas 
negativt är det viktigt att se vem som har fattat beslutet och ifall det är fattat 
inom dennes befogenheter. Det är i dessa lägen man ser om regleringen 
egentligen har haft någon effekt.  
 
Westin tycker det är bra att Koden styr upp och att det blir enhetligt, men 
säger vidare att det kan finnas en risk att man bara bockar av kriterierna och 
sedan lägger checklistan åt sidan. Han tror att det är ett bekvämt sätt att följa 
dessa kriterier för då slipper man kritik istället för att reflektera över vad som 
är bra för bolaget. En annan nackdel är att bolaget i bolagsstyrningsrapporten 
tvingas skriva självklarheter, till exempel att högst upp i bolaget finns en 
årstämma, under stämman sitter styrelsen och sen kommer VD. Westin anser 
att det är en överflödig beskrivning eftersom det är så här alla aktiebolag i 
Sverige fungerar. Han berättar vidare att bolag får påtryckningar från olika 
håll om vad som bör finnas med i årsredovisningen, exempelvis jämställdhet 
och miljö. Så är fallet även med bolagsstyrningsrapporten då kodgruppen har 
ansett att årsredovisningen är en bra källa för den. KappAhl har i stor 
utsträckning försökt att inte skriva mer än nödvändigt i 
bolagsstyrningsrapporten utan hänvisar istället till sin hemsida som 
dessutom är lättare att uppdatera. Även informationen om bolagsstyrning på 
hemsidan anser han är för omfattande och menar även här att självklarheter 
inte borde finnas med.    
     
En annan nackdel Westin nämner är att man ska skriva många självklarheter 
i bolagsstyrningsrapporten som till exempel att det finns en bolagsstämma, 
styrelse, revisionsutskott med mera. KappAhl valde att göra en modell över 
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styrningen i bolaget istället för att förklara med ord då de ansåg det vara 
enklare att ha med denna modell än att förklara varför de inte tagit med den. 
Hade Koden inte funnits hade de inte skrivit det överhuvudtaget säger han. 
  
Självreglering 
Westin anser att självreglering är rätt väg att gå precis som det är på en del 
andra områden när det gäller redovisningsregler där det också finns 
självreglerande funktioner samtidigt som det finns lagkrav. Han anser att 
Koden är bra eftersom den går utöver de direkta lagkraven. Han menar att 
lagstiftning i sig är en trög process och på den korta tid Koden har funnits 
har Kollegiet kommit ut med tilläggsanvisningar och preciseringar, något 
som skulle ha varit mycket svårare om det varit en lagtext.  Skulle det varit 
lagstiftning skulle det dessutom krävas sanktioner av något slag som måste 
upprätthållas och följden blir då att man hamnar i domstol. Westin anser inte 
att den typen av frågor som Koden behandlar lämpar sig för det, som ett 
exempel nämner han att ett bolag med fel antal ledamöter i revisionsutskottet 
då kan ställas inför domstol. Han tror att Koden är en bra modell för 
bolagsstyrning.   Eftersom den är självreglerande innebär sanktionerna mer 
”skampålen”. Westin anser att det blir media som styr skampålen eftersom 
det är de som håsar upp det.  
 
Principen följ eller förklara anser han också vara en bra modell eftersom den 
ger utrymme för flexibilitet då den ska passa många olika typer av bolag. 
Westin har vid ett tillfälle talat med en person på börsens övervakningspanel 
och då framkom det att det är väldigt få bolag som väljer att förklara. Den 
här personen var tydlig med att det inte skulle ses som något negativt att man 
väljer att förklara, det ska istället ses som en lika naturlig del i Koden. 
Westin anser att pressen från media i det här fallet är en nackdel, för om ett 
bolag väljer att förklara riskerar det att få medias uppmärksamhet och de är 
svåra att argumentera emot och de har på något sätt alltid sista ordet. Det kan 
göra att bolag hellre väljer att följa eftersom det är minsta motståndets lag. 
Westin anser att det är negativt att bolag är dåliga på att förklara för han tror 
att det skulle hjälpa till att utveckla regelverket.  
 
KappAhl har följt det mesta i Koden och anser inte att de har följt något som 
varit jobbigt för dem utan det har fungerat på ett smidigt sätt. Westin anser 
inte att det har varit svårt att motivera avvikelser som gjorts. Det som 
gjordes för att förbereda KappAhl för en börsnotering var i allt väsentligt det 
som behövdes för att de skulle leva upp till Koden som senare kom.  
 
Årsredovisning 
Första gången bolagsstyrningsrapporten kom in i KappAhls årsredovisning 
var för räkenskapsåret 2005/2006. I rapporten finns information om 
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tillämpning av Koden, bolagsstämma, valberedning, styrelse, och 
revisionsutskott. KappAhl avvik från två punkter i Koden. Den ena är att 
revisionsutskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. KappAhls 
revisionsutskott består endast av två ledamöter. Skälet till avvikelsen är att 
en styrelseledamot utsågs till ledamot av revisionsutskottet i början av 
januari 2006, men avgick i samband med börsnoteringen i februari 2006. 
Valberedningen har uppmärksammat förhållandet och avsåg att ta avvikelsen 
i beaktande inför nomineringarna.  
 
Den andra avvikelsen handlar om förfarandet att vid behov ersätta en 
ledamot som lämnar valberedningen innan dennes arbete är slutfört. Skälet 
till avvikelsen är att valberedningen åtagit sig att besluta om sådant 
ersättningsförfarande, om det skulle bli aktuellt, inför nästa årsstämma. 
KappAhls avsikt är att årsstämman i december 2006 ska besluta om ett 
ersättningsförfarande.  

4.3 Castellum 
 
Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. 
Fastigheterna utgörs av kommersiella lokaler och Castellums 
fastighetsbestånd är koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsområdet, 
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Deras affärsidé är att 
utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga 
resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem 
svenska tillväxtregioner erbjuda lokaler anpassade till hyresgästernas behov 
(Castellum 2007). 
 
Investeringar av befintliga fastigheter samt förvärv av nya fastigheter och 
nyproduktion, genomförs i områden med hög tillväxttakt där möjligheter 
finns för utökad uthyrningsgrad, ökade hyresnivåer och därmed förbättrade 
kassaflöden. Castellums verksamhet bedrivs i en småskalig organisation 
bestående av sex dotterbolag som under egna namn äger och förvaltar 
fastigheterna. Genom sin ortsbestämda närvaro har bolagen goda och 
aktuella kunskaper om marknadsförutsättning och hyresutveckling inom sina 
respektive verksamhetsområden. Castellumkoncernen har totalt cirka 185 
anställda och antalet anställda i dotterbolagen varierar mellan 22-35 personer 
(ibid.). 
 
Vi har intervju VD Håkan Hellström. Håkan har arbetat inom Wallenstam 
sen 1994 och arbetade då som ekonomi- och finansdirektör. 1999 blev han 
vice Vd och sen ett och ett halvt år tillbaka arbetar han som VD. 
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Införandet av koden 
Castellum har varit aktiva i debatten om Koden och har varit med och skrivit 
remissvar till denna. En del förslag som lades fram från början har Castellum 
varit med och påverkat. Det kan ha gällt frågor som åsidosatte svensk praxis 
som faktiskt varit bra där kodgruppen har fått ge vika. Hellström är tveksam 
till Koden och anser inte att den har betytt något för Castellum. Han säger 
vidare att det räcker för ett företag att vara transparent och anser att det är det 
som är det viktiga för ett bolag. Hellström säger att det inte går att lagstifta 
om att man inte kan begå lagbrott. 
 
Inför implementeringen gick styrelsen, en jurist och en advokat igenom 
Koden med hjälp av en checklista för att se vad som behövde anpassas. 
Castellum behövde göra vissa förtydliganden i sin årsredovisning och hade 
en annan ordning än Koden föreskrev, men det har de då förklarat. 
Castellum anser att de redan innan Koden hade en bra ordning och att Koden 
inte tillfört något annat mer än detaljreglering. Hellström menar att ifall 
bolag har haft en bra ordning tidigare har Kodens andemening funnits sedan 
lång tid. Han anser att alla stora bolag i Sverige redan har en bra styrning 
och han tror inte att det har funnits ett behov av Koden för dessa. Koden har 
inte gett något förändrat beteende hos Castellum annat än ett större 
administrativt arbete. Eventuellt har det varit någon detaljfråga som behövt 
anpassas och något stycke som skulle läggas till i årsredovisningen.  
 
För- och nackdelar med Koden 
Hellström tycker det är positivt att det har debatterats kring frågorna i Koden 
men han anser att slutprodukten inte är bra. Det enda han kan se som positivt 
med Koden är att den kan plocka bort en del bolag som har misskött sig, 
men säger vidare att ”det går inte att lagstifta om att man ej kan begå 
lagbrott”. Hur mycket lagar och rekommendationer som än finns, kommer 
det alltid att finnas bolag som begår brottsliga handlingar.  
 
Det Hellström anser är negativt med Koden är att det är för mycket 
detaljreglering och det blir för mycket fokus på det administrativa. Hellström 
säger att ”när detaljstyrning och rekommendationer går in går sunt förnuft 
ut”. Liknande säger han om checklistorna, ”där de går in går kompetensen 
ut”. De är bra för eget ”kom ihåg” men det finns risk för att man bara bockar 
av det som ska göras. Han anser att det successivt blir jobbigare att vara 
börsnoterad och att risken finns att bolag väljer att inte fortsätta vara 
börsnoterade. En annan sak han ser som negativt är att Koden har ändrat 
maktbalansen mellan ägare, styrelse och VD. Hellström anser att det sker 
alldeles för fort då det är svårt att få en jämvikt eftersom styrningen i bolag 
har balanserats under väldigt lång tid. Vidare anser Hellström att när 
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styrelsen tidigare hade större beslutanderätt kunde man stämma dem när de 
begått ett fel, men man kan inte stämma en bolagsstämma.   
 
Självreglering 
Hellströms åsikt om självreglering är att det blir nästan samma sak som att 
följa en lag. Man följer hela Koden även om man gör en avvikelse eftersom 
en förklaring måste anges om den inte följs. Mycket av det som står i Koden 
finns redan i andra regleringar och rekommendationer och har endast 
överförts till Koden. Det Hellström anser är positivt med självreglering är att 
det är Kollegiet som ansvarar för utvecklandet av Koden och att bolag kan 
vända sig till dem med åsikter.  
 
Principen följ eller förklara anser Hellström är bra då det skapar en 
flexibilitet hos bolagen. Däremot säger han att det är ovant att ha en sådan 
rekommendation i Sverige då det inte har funnits tidigare. Han säger att 
bolag i Sverige är duktiga på att följa lagar och rekommendationer och med 
det tror han att bolag kan uppleva det som en överträdelse att inte följa fast 
de egentligen kan avvika.  
 
Årsredovisning 
I Castellums årsredovisning för 2004 finns ingen rapport om bolagsstyrning 
men däremot tillkom en bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen 2005. I 
rapporten fanns information om Koden, bolagsordning, bolagsstämma, 
valberedning och styrelsen. Castellum har även med en tabell över antal 
styrelsemöten, revisionsutskottsmöten och ersättningsutskottsmöten samt 
närvaron på dessa. I tabellen finns även information om 
styrelseledamöternas oberoende.  
 
Castellum avviker från punkten, ”offentliggörande av ledamöterna i 
valberedningen”, vilket enligt Koden skall ske sex månader före stämman. 
Valberedningen publicerades i tredje kvartalsrapporten vilket skedde cirka 
fem månader före stämman.  Det motiverades med att det medför bättre 
aktualitet vad avser ägarförhållandet.  
 
Det finns inga förändringar i årsredovisningen för 2006 mot föregående års 
bolagsstyrningsrapport. Avvikelsen 2006 är densamma som från 2005.  

4.4 Wallenstam 
 
Wallenstam grundades 1944 och är ett renodlat fastighetsbolag med cirka 
300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och 
Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter samt i Göteborg även 
på kommersiella fastigheter. De arbetar även aktivt med nyproduktion av 
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fastigheter. Deras kundbas utgörs av cirka 11000 hushåll och cirka 2200 
företag. Wallenstams vision är att vara en branschledande samt 
marknadsledande privat fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. Deras 
affärsidé är att förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Allt i syfte 
att förse en föränderlig marknad med ändamålsenliga bostäder och lokaler i 
utvalda storstadsregioner (Wallenstam 2007).  
 
Wallenstams B-aktier är noterade på Stockholmsbörsen sedan 1984. 
Börsvärdet uppgår till cirka 9 miljarder kronor och koncernen har cirka 145 
anställda. Wallenstams VD är majoritetsägare i bolaget (ibid.). Erik Åsbrink 
är ledamot i Wallenstams styrelse och satt även som ordförande i 
kodgruppen. 
 
Vi har intervjuat Nina Aresund, bolagsjurist på Wallenstam. Nina har arbetat 
på Wallenstam i 1 år. Nina arbetade inte på Wallenstam under själva 
implementeringstiden men är idag väl insatt i bolagsstyrningsarbetet.  
 
Införandet av Koden 
När Wallenstam skulle implementera Koden anlitade de revisionsbyrån 
Ernst & Young som såg över vad som behövde göras. Visst arbete gjordes, 
men det mesta arbetet skedde i samband med årsstämman.  
 
De förändringar Wallenstam fick genomföra var att inrätta en valberedning, 
de ändrade lite i arbetsordningen och tillsatte en styrelsesekreterare. De har 
behövt lägga väldigt mycket information på hemsidan som rör 
bolagsstyrning. Denna information har funnits även tidigare men var då mer 
utspridd, efter Koden har det blivit samlat. Koden har påverkat hur bolag ska 
genomföra stämman, vad som ska skrivas i kallelsen och vad valberedningen 
ska bereda.  
  
I praktiken har Koden inte inneburit några jättestora förändringar för 
Wallenstam. En klar skillnad är valberedningen som bereder de val som görs 
på årsstämman. Aresund säger att Wallenstam har jobbat med frågor om 
bolagsstyrning tidigare, de har bara stuvat om informationsbiten lite för att 
passa in i kodkraven. Aresund tror inte att ansvarfördelning har förändrats 
efter införandet av Koden utan det fungerade väldigt bra tidigare också. 
Wallenstam är ett förhållandevis litet bolag för att omfattas av Koden och 
det gör att förändringarna inte blir så stora.  
 
Aresund ser positivt på Koden. Hon anser att den innebär lite merjobb men 
tycker ändå att det är bra att man genomför regleringar på det här sättet 
framför lagstiftning. Hon tycker egentligen inte att det funnits något särskilt 
stort behov i Sverige av bolagsstyrningsregler och är tveksam till om 
liknande regler hade förhindrat skandaler som exempelvis Skandia. Däremot 
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tror hon att bland annat Skandia innebar att någon form av regler var mer 
eller mindre tvunget att införa för att visa på att något gjordes. I det 
sammanhanget tycker hon att den form Koden har är bra, det vill säga att den 
inte är en lag utan utgår från självreglering. 
 
För- och nackdelar 
Generellt för hela marknaden anser Aresund att det är positivt att det har 
blivit mer enhetligt vad som görs, vilka organ som finns och hur det ska 
presenteras. Hon säger att Koden till viss del har slagit fast formen och 
ramarna. Tillgängligheten har ökat även för övriga intressenter, de kan följa 
och se vad bolagen gör så de vet vad det är för organ som ska finnas. Att det 
finns ett regelverk att hålla sig till gör det lättare att se och jämföra säger 
hon. Men samtidigt anser hon att Koden kanske inte har tillfört Wallenstam 
så mycket mer än administration eftersom de har jobbat mycket med 
bolagsstyrningsfrågor tidigare. Tendensen har varit sådan att frågor om 
bolagsstyrning har varit i fokus och den här typen av regler fyller självklart 
en funktion säger hon, men det innebär även merjobb  
 
Aresund säger att problemet med en lag eller en regel är att det alltid finns 
möjlighet att kringgå den eller att bara uppfylla minimikrav. Hon tror inte att 
Koden i sig har inneburit att bolag jobbar mindre med bolagsstyrning, men 
tillägger att det kanske heller inte innebär att bolagen blivit bättre på det, hon 
säger att attitydreglering sällan fås genom regler.     
 
Självreglering 
Aresund tycker det är bra att Koden är självreglerande. Hon säger att det är 
ett smidigare sätt att göra det på, mindre fyrkantigt än om det hade varit en 
lag. Att det är Kollegiet för bolagsstyrning som ansvarar för utvecklingen av 
Koden tycker hon gör att det blir mer levande. De kan anpassa sig lättare än 
de hade kunnat göra om det vore en lag. Med tanke på att den är mer levande 
tror Aresund att det är grundbulten för att man ska bry sig om den och känna 
att den är relevant och det gör i sin tur att bolag väljer att följa den.  
 
Principen följ eller förklara anser hon också vara bra då den ger bolag en 
större frihet att anpassa sig efter den. Självregleringen lämnar över till 
bolagen själva och litar på att de kan bedöma i vilken utsträckning som vissa 
frågor inte passar. Det går inte att reglera något som passar för alla just i 
dessa frågor.  
 
Wallenstam följer de flesta bestämmelser, men det som faller utanför är att 
VD:n i Wallenstam sitter med som ledamot i valberedningen. Aresund säger 
att det beror på att han är majoritetsägare och det hade inte varit naturligt om 
han inte varit delaktig. Anledningen till att Wallenstam följer de flesta 
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bestämmelserna i Koden är att de anser att de är rimliga och de har inte haft 
något problem att tillämpa dem. Motivet till att man följer den är dessutom 
att det är praxis på marknaden och den ger en överskådlighet och tydlighet 
för omvärlden. Wallenstams utgångspunkt är att Koden är rimlig att följa om 
det inte är något som absolut inte passar deras organisation eller arbetssätt. 
De har inte upplevt några svårigheter med att följa Koden, arbetet har 
fungerat bra.  
 
Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2004 innehåller ingen rapport om bolagsstyrning. 
Årsredovisning för 2005 innehåller information om bolagsstyrning, 
bolagsstämma, valberedning, styrelse, externa revisorer, och VD och 
koncernledning. Wallenstam publicerade hela Koden och angav efter varje 
punkt vad de följde eller avvek ifrån. De avvek från flera punkter. Delta eller 
följa stämman på distans avveks ifrån med motivering att det ej är 
ekonomiskt försvarbart. Två punkter avvek Wallenstam delvis ifrån. I Koden 
står det valberedningen lämnar förslag på ordförande och ledamöter samt 
arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt utskott.  
Wallenstam följer den här punkten förutom när det gäller valberedningens 
förslag på ordförande vilket motiveras med att de ska tillämpas 2006. Den 
andra punkten som delvis avveks ifrån är att fördelningen av arvode för 
ordförande och övriga ledamöter samt utskott bestäms på stämman.   
Wallenstam har beslutat endast om ett totalbelopp men inte fördelningen av 
beloppet mellan ledamöterna.  
 
Punkten om att ordförande ska väljas av stämman avvek Wallenstam ifrån 
och med skäl att det ska tillämpas 2006. En ytterligare punkt som avveks 
ifrån var att styrelse och VD ska garantera att årsredovisningen är gjord på 
ett riktigt sätt. Formerna för det hade inte ännu utarbetats 2005 utan skulle 
tillämpas från 2006. Tre avvikelser berör arbetet med redovisning och 
revisionsfrågor. Dokumentationen för hur kvalitén ska säkerställas inrättades 
från 2006. Wallenstam har valt att inte inrätta något revisionsutskott då de 
anser att samtliga styrelseledamöterna fullgör de uppgifter som ankommer 
på ett revisionsutskott. Den tredje punkten om att styrelsen ska möta 
revisorerna utan ledningens närvaro tillämpas från 2006. 
  
Den punkt som avser att ersättning till bolagsledningen ska presenteras på 
bolagsstämman kommer att tillämpas från 2006. Den sista punkten 
Wallenstam avvek ifrån är att det i årsredovisningen ska bifogas en rapport 
om intern kontroll som ska granskas av bolagets revisorer. Formerna 
kommer att utarbetas till 2006.  
 
I Wallenstams årsredovisning för 2006 har det tillkommit en tabell om 
närvaron på styrelsemöten och ledamöternas oberoende i förhållande till 
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bolaget och större aktieägare. 2006 avvek Wallenstam endast på tre punkter. 
Den ena punkten är att VD:n inte får vara medlem av valberedningen men 
eftersom Wallenstams VD är majoritetsägare sitter han med i 
valberedningen. Den andra punkten är regeln om god intern kontroll och bra 
system. Wallenstam följer de övergångsregler som Kollegiet för Svensk 
Bolagsstyrning meddelade 15 december 2005 samt 5 september 2006. Den 
tredje avvikelsen handlar om hur dokumentationen på hur kvalitén ska 
säkerställas i rapporteringen. Wallenstam har genomfört arbetet med det 
under 2006 men det kommer även att fortgå under 2007.  

4.5 Gunnebo 
 
Gunnebo Nordic AB levererar integrerade säkerhetslösningar för kunder 
med höga krav på säker kontanthantering, tillträdes- och passagekontroll, 
intrångs-, inbrotts- och brandskydd. Huvudfokus ligger på banker, 
detaljhandeln och anläggningar som behöver avancerade säkerhetslösningar. 
Gunnebo har egna bolag på 25 marknader och är därutöver representerade på 
ett hundratal marknader genom agenter och distributörer. Gunnebo har en 
årlig omsättning på 6700 Mkr och 6800 anställda (Gunnebo 2007).  
 
Redan innan Koden infördes hade Gunnebo ett stort avsnitt om 
bolagsstyrning i sin årsredovisning. Det var Gunnebos styrelseordförande 
Roger Holtback som drev fram denna fråga ganska hårt efter att ha arbetat 
mycket i USA där bolagsstyrning sedan länge är starkt reglerat. Holtback 
sitter i många amerikanska styrelser och har flerårig erfarenhet från 
amerikansk bolagsstyrning.  Anledningen till att han drev frågan hårt var att 
han ansåg att Gunnebo skulle ligga i framkant inom bolagsstyrning 
(Dimming 2007).    
 
Vi har intervjuat Janerik Dimming, informationsdirektör på Gunnebo. 
Janerik har arbetat på företaget sedan 2001.  
 
Införandet av koden 
Dimming berättar att när Gunnebo skulle implementera Koden sattes hela 
styrelsen och alla i koncernledningen i skolbänken. En del ledamöter i 
styrelsen var motsträviga till utbildningen för de ansåg att det var onödigt 
eftersom de redan tyckte sig ha tillräcklig kunskap om bolagsstyrning. Det 
var Stockholmsbörsen som anordnade utbildningstillfällen för Koden och 
Dimming ansvarade för att alla i styrelsen och koncernledningen fick 
genomgå denna utbildning. Ett problem som uppstod för Gunnebo var att 
många i koncernledningen var utländska och inte talade svenska. Problemet 
löstes genom att per telefon översätta Koden till engelska så att även de blev 
insatta i Kodens regler. Startskottet var att få hela styrelsen medveten om 
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Kodens innebörd och vad den praktiskt innebar för jobbet i styrelsen. Det var 
även viktigt för alla i koncernledningen att få vetskap om att Koden var ett 
krav på börsnoterade företag.  
 
Dimming säger vidare att Gunnebo inte har behövt göra särskilt mycket för 
att anpassa sig till Koden, de hade redan alla de utskott och valberedningar 
som krävs enligt Kodens bestämmelser. I och med att Gunnebo har en 
styrelseordförande som drivit frågor om bolagsstyrning innan Koden kom 
anser Dimming att ansvarsfördelningen inte har påverkats av Koden.   
 
Gunnebo har i sin årsredovisning för 2006 gjort en tabell där de tar upp 
oberoendeförhållanden till ägare och bolag och förklarar hur det ser ut och 
varför. Det här gjordes även för att Stockholmsbörsen rekommenderar den 
typen av uppställning som ger en snabb överblick  
 
Många av de regler som finns i Koden har Gunnebo gjort även tidigare men 
skillnaden nu är att de måste protokollföra vissa delar.  Ett exempel är att 
styrelsen enligt Koden ska möta revisorerna utan ledningens närvaro. 
Dimming säger att det är något som skett även tidigare, att det är naturligt att 
revisorerna möter styrelsen utan ledningens närvaro. Gunnebo upptäckte att 
de inte hade protokollfört mötet och höll därför ett styrelsemöte för att 
uppfylla Kodens krav på att protokollföra.  
 
Dimming är positiv till Koden och säger att den reglerar mycket av det 
Gunnebo tidigare gjorde. De fick ett regelverk som gav en vägledning till 
hur börsföretag ska agera. Han anser att det har funnits ett behov då det 
troligtvis varit många som inte följde de etiska reglerna. 
 
För- och nackdelar 
Dimming tycker det är positivt att bolag får ett likartat regelverk. Han säger 
att det inte är lätt för ett börsbolag idag med alla regler som ska följas. Innan 
Koden kom var det väldigt mycket tolkningar av reglerna men nu kom 
istället ett regelverk som bolag kunde förhålla sig till och som medförde att 
tolkningar inte behövde göras.  Dimming säger att den viktigaste regeln ur 
både hans och Kodens perspektiv är att det är ett krav på att alla ska få 
information samtidigt.  
 
Dimming är positiv till att Koden säger att en nyvald styrelseledamot ska 
vara välutbildad och lämplig och ska ha gått en introduktionsutbildning. Han 
tycker det är bra att den sker inom ramen för Stockholmsbörsens utbildning. 
Han är även positiv till att Koden säger att styrelsen ska utvärderas, något 
som Gunnebo också gjort efter införandet. Idag görs en regelbunden 
utvärdering av styrelsen som skrivs ner och förklarar hur deras arbete 
fungerar. Det upplevdes som något väldigt bra då den sätter tinget på det 
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som borde göras men som ibland glöms bort. Koden har bidragit till att 
Gunnebo har fått ordning och reda och att de sköter sig bättre. Gunnebo 
kanske hade gjort mycket av det utan Koden, men nu blir det mer tvingande.   
 
Dimming tyckte från början att detaljregleringen av vissa frågor var för stor. 
Koden är nu modifierad och det anser han är bra. Han anser även att alla de 
regler som styr börsbolagen hade kunnat harmoniseras lite bättre. Till 
exempel nämner han att det inte står något i Koden om att bolag ska föra 
loggbok vid västenligt kurspåverkande information, något som däremot 
nämns i börsreglerna.  
 
Självreglering 
Dimming anser att självregleringen har fungerat väl. Vad han känner till 
följer samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen Koden och han säger 
vidare att det inte finns något börsbolag som säger att de inte följer 
någonting. Han tycker att principen följ eller förklara är utmärkt och på sikt 
kan bolag leva upp till Koden när de har lite tid på sig. Kan företaget inte 
göra något år ett eller två kan de ha siktet inställt på att göra det år tre eller 
fyra. Har ett företag till exempel inte en majoritet av oberoende i styrelsen 
har de chans att rätta till det under kommande år. Då får bolaget förklara i 
bolagsstyrningsrapporten att deras styrelse till exempel består av en 
huvudägare som därför får sitta kvar i styrelsen.  
 
Dimming är lite besviken över att media inte har bevakat Kodens införande 
mer utan anser att de varit passiva. Han trodde att media skulle vara 
rättesnöret i och med att Koden är självreglerad. Han trodde även att media 
skulle gå igenom bolagens årsredovisningar och se på hur mycket de följde 
och hur mycket de inte följde och utifrån det göra rankningslistor. En 
anledning till varför han tror att bevakning inte skett kan vara att 
Stockholmsbörsen har gjort ett väldigt bra utbildningsjobb samt att de flesta 
bolag upplever att det är lättare att följa än att förklara.  
 
Gunnebos styrelse har sagt att de inte finner någon anledning till att inte följa 
Koden till punkt och pricka och därför är Gunnebos mål att följa allt som 
står däri. Det är ett önskemål ifrån styrelsen att ledningen ska följa Koden 
och i de fall den inte följs är på grund av tidsskäl. En bestämmelse bolaget 
avvikit från är att offentliggöra namnen på valberedningen sex månader före 
bolagsstämman. Anledningen till avvikelsen beror på att Gunnebos 
årsstämma ligger tidigt på året och därför hinner de inte offentliggöra 
valberedningen i tid, men det handlar endast om några veckor. Gunnebo 
väljer att lägga sin årsstämma så tidigt som möjligt då de tycker det är viktigt 
att avsluta året tidigt. Dimming säger att det är många bestämmelser i den 
första utgåvan av Koden som försvann när Koden väl infördes. Han berättar 
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att det tyder på att kodgruppen inte har arbetat i börsbolag tidigare, att det 
mer var en skrivbordsprodukt.   
 
Årsredovisning 
Som ovan nämnts av Dimming var Gunnebo tidigt ute med att 
uppmärksamma frågor om bolagsstyrning. De hade redan i årsredovisningen 
för 2004 med ett avsnitt om bolagsstyrning trots att Koden ännu ej införts. 
Avsnittet tog upp bolagsstämma, antal hållna styrelsemöten, styrelse, 
ordförande i styrelsen, utskott, VD, koncernledning och extern revision.  
 
I årsredovisningen för 2005 efter Kodens införande var 
bolagsstyrningsrapporten mer utförlig än föregående år. Det som tillkommit 
var information om valberedning och styrelseledamöters närvaro på 
styrelsemöten. Gunnebo publicerade även hela Koden i 
bolagsstyrningsrapporten och visade efter varje punkt vad som följdes och 
vad de avvek ifrån. Dimming berättade att orsaken till att hela Koden togs 
med var för att Gunnebo ville informera samtliga aktieägare om vad Koden 
innebar för bolaget. De avvikelser som gjordes 2005 var att delta och följa 
stämman på distans som motiverades med att det ej var ekonomiskt 
försvarbart. Den andra avvikelsen var att styrelsen inte har mött revisorn 
utan ledningens närvaro. Det motiverades med att det skulle tillämpas från 
2006. 
 
Årsredovisningen för 2006 innehöll ytterligare tillägg. I den visas en tabell 
över styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och dess 
ledning. De avvikelser som gjordes 2005 följs numera. 2006 avviker 
Gunnebo endast på en punkt och det är offentliggörandet av valberedningen 
som ska ske senast sex månader före ordinarie årsstämma och i samband 
med tredje kvartalsrapporten. Det har motiverats med att Gunnebo håller sin 
årsstämma relativt tidigt på året och innebär att offentliggörandet sker cirka 
fem och en halv månad innan årsstämman.  

4.6 Lindex 
 
Lindex har 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Estland och 
Lettland och är genom det en av norra Europas största modekedjor. 
Ambitionen är att fortsätta växa. Fram till och med augusti 2009 skall 75-
100 nya butiker öppnas. Expansionen kommer att ske på både befintliga och 
nya marknader. Lindex affärsidé är att alltid erbjuda kvinnor ett inspirerande 
och prisvärt mode. Deras vision är att inspirera kvinnor att känna sig vackra 
och se fantastiska ut. Lindex inspirerar kvinnor och deras barn med ett 
koordinerat mode. De erbjuder ett sortiment som alla kvinnor har råd med, 
alltid med bra kvalité och passform. Sortimentet omfattar flera olika koncept 



40 

inom damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Lindex 
omsatte under verksamhetsåret 2005/2006 drygt 5,2 miljarder kronor 
inklusive moms. Lindex huvudkontor ligger i Göteborg. Antalet medarbetare 
uppgick under 2006 till cirka 5000 (Lindex 2007).  
 
Vi har intervjuat Ulrika Danielson, informationschef. Ulrika har jobbat på 
Lindex sedan 2002 och arbetade då både som informationschef och HR chef. 
Från 2005 arbetar hon endast som informationschef. 
 
Införandet 
När diskussionerna kring Koden startade förstod Lindex att det här var något 
som skulle genomföras. Danielson satte sig tillsammans med finanschefen in 
i frågorna och remissförslagen, även VD:n var till viss del inblandad. Lars 
Otterbeck är ledamot i Lindex styrelse och satt även med i kodgruppen. Han 
hjälpte till att klargöra de frågor som uppkom runt kodförslaget. Lindex hade 
ingen egen jurist utan de fick anlita en utomstående att använda som 
bollplank om Koden. De fick fråga sig vad Koden innebar för företaget och 
vilka förändringar som behövde göras.  
 
Danielson berättar att fördelen för Lindex i det här sammanhanget är att de 
har brutet räkenskapsår. Det innebar att Lindex fick möjlighet att sätta sig in 
i Koden relativt tidigt eftersom de har sin bolagsstämma i december. De var 
dessutom först ut med att presentera Koden i sin årsredovisning 2004/2005 
då de ville visa aktieägarna vad den innebar för bolaget. Efter varje punkt i 
Koden visade de tydligt vad de följde och vad de avvek ifrån. Numera 
förklarar de endast vad de inte följer.  
 
Lindex förhåller sig till punkterna i Koden och använder en checklista för att 
följa de regler som finns i den. De har inte behövt göra så mycket för att 
anpassa sig till Koden men Danielson berättar att innan Koden infördes var 
styrelsens ordförande även ordförande i valberedningen. Det ändrade de på 
grund av Koden. Mycket av det som Koden säger hade Lindex redan tidigare 
eftersom de arbetat mycket med bolagsstyrning. Skillnaden är att de idag 
uttrycker det mer och har informationen samlad på samma ställe. Det anser 
hon är en fördel för aktieägare och andra intressenter. Danielson säger att 
Sverige har varit ganska styrda och att svenska bolag har en bra kontroll på 
sin verksamhet. Hon tycker att det Koden säger är bra men tillägger att den 
egentligen inte innehåller så mycket nyheter. Lindex har inget emot det den 
förespråkar.  
 
För- och nackdelar 
Danielson tycker att Koden har varit nyttig för Lindex och att det är bra med 
en ordentlig checklista. Koden har inneburit att de nu gör en årlig 
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genomgång av bolaget. Hon anser inte att Koden innebär några problem 
eftersom de inte har något att dölja. En fördel är att bolaget blir mer 
transparent och att aktieägare får en större insyn. Danielson ser också 
positivt på att Koden har inneburit att saker har blivit tydligare uttryckt. Hon 
ser den som ett bra komplement till tidigare lagstiftning.  
 
Det hon ser som negativt är att Koden är ytterligare en sak att hålla reda på. 
För börsbolag finns redan många regler som styr och det kommer även 
mycket nya regler som de ska hålla reda på. Danielson menar att Koden i sig 
egentligen inte är jobbig att följa, men tillsammans med övriga regler blir 
den väldigt resurskrävande.   
 
Självreglering 
Tanken med självreglering är att marknaden intar den dömande rollen men 
Danielson anser att svenska bolag redan är duktiga på att sköta sig. Hon tror 
att de bolag som i stora delar inte uppfyller Koden inte heller är 
börsnoterade. Även om media har en granskande roll tror hon inte att de 
kommer att döma bolag som avviker från viss punkt i Koden. Börsen kräver 
redan så mycket av bolagen så det är inga stora saker det gäller när 
avvikelser görs. Danielson ser inga problem med principen följ eller 
förklara. Lindex avviker endast från enstaka punkter och har inga problem 
med att motivera avvikelserna. Danielson och finanschefen lämnar 
kommentarer till vad Lindex ska följa eller avvika ifrån men det är styrelsen 
som bestämmer.  
 
Årsredovisning 
I årsredovisningen för 2004/2005 hade Lindex för första gången med en 
rapport om bolagsstyrning. I rapporten fanns information om valberedning, 
styrelse, ersättningskommitté, revisionskommitté, externa revisorer och VD 
och koncernledning. Lindex lever upp till Kodens krav om oberoende 
styrelseledamöter. I bolagsstyrningsrapporten finns en tabell över antal 
styrelsemöten, revisionsutskottsmöten och ersättningsmöten samt närvaron 
på dessa. Lindex har publicerat hela Koden i bolagsstyrningsrapporten och 
har efter varje punkt visat vad de följt och vad de avvikit ifrån.  
 
Den första avvikelsen gäller möjligheten att delta eller följa stämman på 
distans vilket motiveras med att det ej är ekonomiskt försvarbart. Den andra 
avvikelsen handlar om detaljerad presentation av nya eller omvalda 
ledamöter i kallelsen till bolagsstämman samt på hemsidan. Även 
redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits ska lämnas på 
hemsidan. Lindex presenterar endast nya ledamöter i kallelsen, övriga 
presenteras i årsredovisningen. Hur valberedningens arbete har bedrivits har 
Lindex valt att inte ta med på sin hemsida.  
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I Koden anges att styrelsen ska avge en rapport över den interna kontrollen 
som bolagets revisorer ska granska. Finns ingen särskild 
granskningsfunktion i bolaget är det styrelsen som ska göra en årlig 
utvärdering. Lindex gör inte det utan formerna för det här utarbetas under 
kommande verksamhetsår. Detsamma gäller regeln om hur dokumentationen 
ska säkerställas i rapportering samt hur kommunikationen ska ske med 
revisorer.  
 
Koden säger att principer för ersättning för ledningen ska presenteras på 
bolagsstämman. Lindex har valt att det här ska hanteras av 
ersättningskommittén. Den sista avvikelsen är att Lindex inte bifogar 
styrelsens rapport om intern kontroll i årsredovisningen utan formerna för 
det utarbetas under innevarande verksamhetsår.  
 
I bolagsstyrningsrapporten för 2005/2006 finns endast en avvikelse. Det är 
att Lindex även detta år har valt att aktieägarna inte kan följa stämman på 
distans.  
 

 
 
 



5. Analys 
I det här kapitlet presenterar vi en analysmodell för att visa hur vi har 
gått tillväga med analysen. Därefter analyserar vi hur Koden har 
påverkat företagen. De mest relevanta delarna från den empiriska 
undersökningen knyts ihop med den teoretiska referensramen som 
ligger till grund för undersökningen.   
 

5.1 Analysmodell 
 
 
 

 
 
Figur 3. Analysmodell 
 
 
I analysen har vi jämfört samtliga intervjuer med varandra för att se 
eventuella likheter och olikheter avseende implementeringen av Koden, hur 
den uppfattas av företagen samt vilka avvikelser som har gjorts. Vi har även 
ställt intervjuerna mot teorin. I vissa fall har respondenternas svar 
överensstämt med teorin och i andra fall inte.  
 
Vi har valt att dels jämföra intervjuerna med varandra samt dels intervjuerna 
med teorin för att finna svar på våra problemformuleringar. Vi är medvetna 
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om att de intervjuade företagen endast utgör en liten del av det totala antal 
företag som har implementerat Koden.  

5.2 Innan Kodens införande 
 
Det är betydelsefullt att aktieägarna har förtroende för bolaget. Saknas denna 
tillit finns det risk för att aktieägarna säljer sina aktier och att investerare blir 
varsamma till att investera i bolaget (SOU 2004:47). Murphy (2006) menar 
att förtroende är ett grundläggande drag i affärssammanhang och mycket 
viktigt för att skapa ett välfungerande nätverk.  
 
Bolagsstyrningsfrågor har på senare år uppmärksammats på grund av ett 
antal förtroendeskadliga händelser. Det ledde till att regeringen i september 
2002 tillsatte en förtroendekommission med syfte att analysera ifall det fanns 
behov av att säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet (SOU 
2004:47). Kommissionen påbörjade under våren 2003 arbetet med att ta fram 
en Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. De startade samtidigt ett 
samarbete med näringslivet för att utarbeta Koden, något som ledde till att 
kodgruppen bildades. Kodens övergripande syfte är att bidra till en 
förbättrad styrning av svenska bolag som i sin tur ska främja förtroendet i det 
svenska samhället för näringslivets sätt att fungera. Finansinspektionen har 
lämnat ett yttrande över Koden. De sa att ett skäl till varför Sverige inte har 
någon närmare reglering av frågor som rör bolagsstyrning beror på att 
aktiebolagslagen har varit relativt utvecklad och det är den som ligger till 
grund för svensk bolagsstyrning. Flera händelser de senaste åren har dock 
visat på brister när det gäller maktfördelningen mellan ägare, styrelse och 
bolagsledning (SOU 2004:46).  
 
Diskussionerna om Koden började tidigt inom Lindex då deras 
styrelseledamot Lars Otterbeck satt med i kodgruppen. De förstod att det här 
skulle genomföras och satte sig därför in i frågorna och remissvaren. 
Otterbeck hjälpte till att klargöra frågor som uppkom runt kodförslaget. 
Lindex ser det som en fördel att de har brutet räkenskapsår då de tidigt fick 
börja sätta sig in i Koden. Även hos Wallenstam blev Koden tidigt 
uppmärksammad eftersom deras styrelseledamot, Erik Åsbrink, var 
ordförande i kodgruppen. Castellum var aktiva i debatten om Koden och var 
med på remissrundan. De har varit med och påverkat en del förslag som 
lades fram från början där kodgruppen fick ge vika.  
 
Gunnebo hade redan år 2004 med ett avsnitt om bolagsstyrning i sin 
årsredovisning. Anledningen till att de hade rapporten var för att deras 
styrelseordförande Roger Holtback hade arbetat mycket i USA där 
bolagsstyrning är starkt reglerat. Ordföranden ville att Gunnebo skulle ligga i 
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framkant inom bolagsstyrning i Sverige. För KappAhl var bolagsstyrning 
innan Koden däremot något mer informellt. Det var mer formalia och 
egentligen inte styrelsen som tog besluten, utan möten hölls mest på grund 
av kravet i aktiebolagslagen. Besluten fattades av KappAhls ledning 
tillsammans med ledningen i KF. Diskussioner av olika frågor stämdes ofta 
av genom telefonsamtal.  

5.3 Implementering av Koden 
 
Bolag noterade på Stockholmsbörsens A-lista och O-lista och med ett 
marknadsvärde överstigande tre miljarder ska från 1 juli 2005 tillämpa 
Koden. Koden är självreglerande och bygger på principen följ eller förklara 
(Kollegiet 2007). En av kodgruppens principer var att skapa en väl avvägd 
maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning vilket bland 
annat skulle säkra ägarnas möjlighet att göra sina intressen gällande 
gentemot bolagets ledningsorgan (Koden 2004). Holbrook (2004) säger att 
det torde finnas krav på styrelsens ansvar och uppgifter för att aktieägarna 
ska kunna vara med och påverka styrningen i bolaget.  
 
KappAhl, Castellum och Lindex tog samtliga hjälp av en jurist vid 
implementeringen av Koden för att se vad som behövde göras. Wallenstam 
vände sig till en revisionsbyrå för att få hjälp med det som skulle göras. 
Gunnebo skickade styrelsen på utbildning anordnad av Stockholmsbörsen. 
De ville få hela styrelsen medvetna om Kodens innebörd. För de i 
koncernledningen som inte talade svenska översattes Koden till engelska per 
telefon. Det var viktigt att även dessa fick kännedom om att Koden var ett 
krav på börsnoterade företag.  
 
Bolagen ska ha en bolagsstyrningsrapport i sina årsredovisningar. 
Information om bolagsstyrning ska även finnas på hemsidan (Koden 2004). 
Kodgruppen har varit medveten om att bolag redan har information om 
bolagsstyrning i sina årsredovisningar. Deras strävan var att samla all denna 
information på samma ställe och i de fall där den ingår i årsredovisningen är 
det lämpligt att i bolagsstyrningsrapporten hänvisa till den plats i 
årsredovisningen där informationen lämnas (SOU 2004:130).  
 
Som nämnts tidigare hade Gunnebo redan år 2004 en rapport om 
bolagsstyrning i sin årsredovisning. Resterande bolag införde rapporten först 
efter Kodens tillkomst. För KappAhl var det något helt nytt att börja med 
information om bolagsstyrning på sin hemsida. Även för Wallenstam var det 
nytt och de fick också samla ihop information om bolagsstyrning på sin 
hemsida. Wallenstam har arbetat mycket med bolagsstyrning tidigare men 
behövde flytta om informationsbiten lite för att anpassa sig till Kodens krav. 
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Det gällde även för Castellum som hade en annan ordning än Koden 
föreskriver och de blev tvungna att förtydliga sin årsredovisning. Lindex har 
också arbetat mycket med bolagsstyrning innan men den stora skillnaden 
blev att de fick uttrycka den mer nu och samla informationen på ett ställe.  
 
Enligt Koden (2004) ska bolag ha en valberedning som lämnar förslag på 
tillsättning av styrelse och revisor. Valberedningen ska representera bolagets 
aktieägare. Majoriteten av bolagets styrelseledamöter ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Men det menas att en VD till 
exempel inte bör sitta med i styrelsen. Holbrook (2004) säger att det kan bli 
en intressekonflikt ifall styrelseledamot och VD är samma person eftersom 
det är styrelsen som övervakar VD:n. Styrelsen kan inom sig inrätta ett 
revisions- och ersättningsutskott. När KappAhl börsintroducerades tillsatte 
de en oberoende styrelse, valberedning, revisions- och ersättningsutskott. 
Westin sa att det inte var Koden i sig som gjorde att KappAhl tillsatte dessa 
utan det var för att anpassa sig efter börsens krav vilka sammanföll med 
Koden. En direkt följd av Koden är internkontrollsdelen vilken har krävt 
mest arbete för KappAhl. Den förändring Wallenstam fick göra var att 
inrätta en valberedning och tillsätta en styrelsesekreterare.  
 
Styrelsen ska föra protokoll över vilka ärenden som behandlats, vilket 
underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut 
som fattats (Koden 2004). Det här var något som Gunnebo inte gjort tidigare 
och därför fick ändra på i samband med Koden. Koden (2004) anger att 
styrelsen årligen ska utvärdera sitt arbete. Den talar inte om hur 
utvärderingen ska genomföras men syftet med den är att styrelsen ska få 
underlag för sitt eget utvecklingsarbete. Det här såg Gunnebo som något bra 
och valde därför att göra en årlig utvärdering av styrelsen. Utvärderingen 
skrivs ner och förklarar hur styrelsens arbete fungerar.  
 
VD:n eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av 
valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte 
vara valberedningens ordförande (Koden 2004). Lindex har haft samma 
ordförande i styrelsen som i valberedningen, men när Koden infördes 
ändrade de på det.  
 
Under remissrundan framfördes oro om att Koden skulle förändra 
ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen i den svenska 
bolagsstyrningsstrukturen (SOU 2004:130). Respondenterna på de 
intervjuade bolagen har dock samtliga sagt att ansvarsfördelningen inom 
bolaget inte har förändrats efter Kodens införande. Ett syfte med Koden är 
att skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och 
kontrollorganen. Westin sa att Koden har tydliggjort roll- och 
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ansvarsfördelningen inom KappAhl. Däremot anser inte de övriga bolagen 
att Koden har tydliggjort roll- och ansvarsfördelningen. 

5.4 Positivt och negativt med Koden 
 
Många remissinstanser var kritiska till Kodens utformning och ansåg att den 
var alltför detaljerad, särskilt med tanke på att den föreslagits gälla även för 
mindre aktiemarknadsbolag (Kristiansson 2004). Stockholmbörsen ansåg att 
kodförslaget innehöll en del självklarheter. Både KappAhl, Castellum och 
Gunnebo anser att Kodens detaljeringsgrad är för hög. Hellström på 
Castellum anser att ”när detaljstyrning och rekommendationer går in går 
sunt förnuft ut”. Westin på KappAhl anser att bolag tvingas skriva 
självklarheter, exempelvis att i bolagsstyrningsrapporten som hur bolaget är 
uppbyggt. Han tycker det är onödigt eftersom alla aktiebolag i Sverige är 
uppbyggda på samma sätt.  
 
Kodgruppens ambition var att skapa ett heltäckande regelverk som skulle 
förmedla en samlad bild av god svensk bolagsstyrning (SOU 2004:130). 
KappAhl, Wallenstam och Gunnebo tycker alla tre att det är positivt att det 
nu finns ett enhetligt regelverk att förhålla sig till. För Wallenstam och 
Castellum har det dock inte tillfört så mycket mer än administration. Lindex 
anser att Koden varit nyttig för bolaget och att det är bra att de har en 
ordentlig checklista. Den har bidragit till att de nu gör en årlig genomgång 
av bolaget.  Dimming tycker att Koden har skapat ordning och reda hos 
Gunnebo och att de nu sköter sig bättre. Han är även positiv till att styrelsen 
ska utvärderas för det sätter tinget på det som borde göras men som ibland 
glöms bort. Han tycker att den viktigaste regeln i Koden är kravet på att alla 
ska få information samtidigt. 
 
Castellum tycker det är bra att det har debatterats kring Koden, men anser 
inte att slutprodukten blev bra. KappAhl kan se en risk med att man bara 
bockar av kriterierna och sen lägger checklistan åt sidan. Westin tror vidare 
att många bolag följer Kodens krav för att slippa kritik istället för att 
reflektera över vad som är bra för bolaget. Hellström på Castellum tycker att 
check listor är bra för eget kom ihåg men tror också att det finns risk för att 
man bara bockar av det som ska göras. Han säger att ”där checklistorna 
kommer in går kompetensen ur” Det enda han ser som positivt är att Koden 
kan ta bort bolag som misskött sig men säger samtidigt att ”man kan inte 
lagstifta om att man inte kan begå lagbrott”. Aresund på Wallenstam säger 
att det alltid finns en möjlighet att kringgå en lag eller regel eller att endast 
uppfylla minimikrav. Hon är inte säker på att Koden innebär att bolag blivit 
bättre på bolagsstyrning och tillägger att attitydreglering sällan fås genom 
regler.  
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Börsbolag har flera olika regelverk att följa, bland annat aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen och bokföringslagen (Kollegiet 2007). Utöver dessa 
finns även självreglering i Stockholmsbörsens och Aktietorgets 
noteringskrav och noteringsavtal, Näringslivets Börskommittés regler, 
Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt FAR:s regelverk (Koden 2004).  
Castellum, Gunnebo och Lindex säger att det finns många regler för ett 
börsbolag att följa, att det inte är lätt att vara ett börsbolag idag. Lindex 
tycker inte att Koden i sig är jobbig att följa, men tillsammans med alla 
övriga regler blir den väldigt resurskrävande. Hon tycker däremot att den är 
ett bra komplement till tidigare lagstiftning och att den inneburit att saker har 
blivit tydligare uttryckt. Flera remissinstanser efterlyste en samordning av 
Kodens regler med andra regelverk på aktiemarknadens område. Det  här 
framkom även vid intervjun med Gunnebo att Dimming ansåg att reglerna 
kunde ha harmoniserats lite bättre.  
 
I Koden (2004) finns riktlinjer om att arbetsordning och andra instruktioner 
ska vara anpassade till bolagets förhållanden. De ska vara tydliga, utförliga 
och konkreta så de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. Westin 
anser att det var positivt för KappAhl att det infördes en skriftlig 
arbetsordning som tydliggjorde ansvarsfördelningen inom bolaget. Han 
tycker det är bra att man kan se vem som bär ansvaret om det händer något.  
 
Koden (2004) vill skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse 
och VD:n för att ägarna ska kunna göra sina intressen gällande gentemot 
bolagets ledningsorgan. Hellström på Castellum tycker det är negativt med 
förändringar i maktbalansen. Tidigare när styrelsen hade större 
beslutanderätt kunde man stämma dem när de hade begått ett fel men nu när 
bolagsstämman har större beslutanderätt och de gör ett fel kan de inte bli 
stämda. Holbrook (2004) har sett att det i tidigare skandaler ofta har varit 
brister i maktfördelningen och anser att för att förhindra liknande skandaler 
bör bolag vara transparenta gentemot aktieägare och allmänhet. Danielson på 
Lindex tycker det är en fördel att bolag genom Koden blir mer transparenta 
och att aktieägarna då får en större insyn.  

5.5 Kodens självreglerande funktion 
 
Koden är avsedd att utgöra ett led i självreglering inom det svenska 
näringslivet. Det innebär att den inte är lagstiftad utan marknaden får själv 
råda över bestämmelserna. De bolag som tillämpar Koden kan avvika från 
enskilda regler men måste då förklara och ange skäl till avvikelsen (Svernlöv 
2006). Några remissinstanser ansåg att Koden skulle uppmana till ett kritiskt 
förhållningssätt och att förklaringar skulle ses som naturliga (SOU 
2004:130). Denna information fick även Westin på KappAhl när han var i 
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kontakt med en person på övervakningspanelen. Personen var tydlig med att 
det inte skulle ses som något negativt att bolag väljer att förklara, utan det 
ska istället ses som en naturlig del i Koden. Westin anser att ifall bolag hade 
varit bättre på att avvika skulle det ha hjälpt till att utveckla regelverket.  
Hellström på Castellum anser att svenska bolag är duktiga på att följa lagar 
och rekommendationer och tror att de kan uppleva det som en överträdelse 
att inte följa Koden trots att det är tillåtet att avvika. 
 
Samtliga respondenter är positiva till Kodens självreglering. Koden har 
endast funnits en kort tid och Kollegiet har redan kommit ut med 
tilläggsanvisningar och preciseringar. Westin på KappAhl tycker det här är 
bra och menar vidare att ifall Koden varit lagstadgad hade det tagit mycket 
längre tid. Aresund på Wallenstam säger att självreglering är mindre 
fyrkantig än en lag samt att den blir mer levande då det är Kollegiet som 
ansvarar för utvecklingen. Även Hellström på Castellum tycker det är 
positivt att det är Kollegiet som ansvarar för utvecklandet av Koden och att 
bolag kan vända sig till dem med åsikter. Däremot anser han att 
självreglering nästan blir samma sak som att följa en lag eftersom bolag 
måste förklara ifall en avvikelse görs.  
 
Principen följ eller förklara tar hänsyn till att bolag är olika och skapar 
därmed en flexibilitet som förväntas leda till god bolagsstyrning. Genom följ 
eller förklara läggs ambitionsnivån högre än vad som hade skett ifall 
reglerna varit tvingande. Om en viss bestämmelse inte passar bolaget bör 
den heller inte följas utan ska istället avvikas ifrån med en välmotiverad 
förklaring. Det är alltså inget brott att avvika utan det avgörande är motivet 
(Svernlöv 2006). KappAhl, Castellum och Wallenstam tycker principen är 
bra eftersom den ger utrymme för flexibilitet och tar hänsyn till olikheter hos 
bolagen. För Gunnebo har självregleringen fungerat bra och Dimming anser 
att principen är utmärkt. Lindex ser heller inga problem med att följa 
principen.  
 
Koden anger inte hur avvikelser ska motiveras utan det är styrelsen som ska 
ta ställning till det. Kodgruppen har inte föreslagit någon instans som ska 
bedöma vilka avvikelseförklaringar som är godtagbara eller inte, det är 
marknaden i form av investerare och andra aktörer som avgör hur acceptabla 
avvikelserna är. Bolag som inte motiverar avvikelser på ett rimligt sätt kan 
riskera att få ett försämrat förtroende på kapitalmarknaden vilket i sin tur har 
en negativ påverkan på bolagets värde (Svernlöv 2006). Inga av bolagen har 
upplevt svårigheter med att motivera de avvikelser de har gjort. Danielson på 
Lindex anser att svenska bolag är duktiga på att sköta sig och hon tror att de 
bolag som i stora delar inte uppfyller Koden inte heller är börsnoterade. Hon 
säger vidare att det inte är några stora avvikelser som görs eftersom börsen 
redan kräver så mycket av bolagen. Även om media har en granskande roll 



50 

tror hon inte att de kommer att döma bolag som avviker från viss punkt i 
Koden. Denna åsikt delas inte av Westin på KappAhl som anser att många 
bolag väljer att följa då de är rädda för att få medias uppmärksamhet 
eftersom de alltid har sista ordet. Det här ser han som en nackdel för ifall fler 
bolag hade varit bättre på att förklara hade det hjälpt till att utveckla 
regelverket anser han. Rädsla för medias uppmärksamhet har även 
framkommit på remissrundan då Skandia menade att ingen visste hur 
avvikelser från Koden skulle komma att framställas i media. De trodde att 
det fanns risk för att rankningslistor skulle tvinga företag att anpassa sig till 
Koden eller avnotera sig. Sveriges Informationsförening trodde att media 
skulle påta sig den dömande rollen då Koden saknar tydliga exempel på hur 
reglerna ska tillämpas (SOU 2004:130). Dimming å andra sidan är besviken 
över att media inte har bevakat Kodens införande. Han trodde att de skulle 
göra rankningslistor över hur väl bolagen följde och inte följde Koden. 
Anledningen till varför det inte har skett tror han beror på att 
Stockholmsbörsen gjorde ett bra utbildningsjobb samt att de flesta bolag 
upplever det som lättare att följa än att förklara.  

5.6 Bolagens avvikelser 
 
Det är viktigt att bolag som anpassar sig till Koden noga överväger vilka 
bestämmelser som passar dem. De bestämmelser som inte passar bolaget bör 
de heller inte följa utan istället avvikas ifrån med en välmotiverad förklaring 
(Svernlöv 2006).  De bolag som ingår i vår studie följer till stor del Koden 
och har endast fåtal avvikelser.  
 
Koden (2004) anger att offentliggörandet av ledamöterna i valberedningen 
ska ske sex månader före ordinarie bolagsstämma och i samband med tredje 
kvartalsrapporten. Svenska Bankföreningen kritiserade det och menade att 
det leder till att gällande praxis i många bolag innebärande att informationen 
offentliggörs i samband med tredje kvartalsrapporten inte längre kan 
tillämpas. De tycker det är tillräckligt att det anges i Koden att 
offentliggörandet ska göras i god tid före bolagsstämman. Kodgruppen tog 
inte hänsyn till det här utan ansåg att valberedningen behövde mycket tid för 
att kunna genomföra sitt arbete med bra kvalitet (SOU 2004:130). Både 
Castellum och Gunnebo har avvikit från denna punkt och offentliggör 
ledamöterna cirka fem månader innan bolagsstämman. Castellum 
motiverade sin avvikelse med att det medförde bättre aktualitet vad avser 
ägarförhållandet. Gunnebos motivering var att de håller sin årsstämma 
relativt tidigt på året och därför inte hinner offentliggöra ledamöterna sex 
månader innan.    
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KappAhl avviker från två punkter i Koden. Enligt Koden ska ett 
revisionsutskott bestå av minst tre ledamöter. KappAhls består endast av två 
stycken då den tredje har avgått. Den andra avvikelsen handlar om 
förfarandet att ersätta en ledamot som har avgått innan dennes arbete är 
slutfört. KappAhls valberedning har åtagit sig att besluta om ett sådant 
ersättningsförfarande inför nästa årsstämma. 
 
Wallenstam avviker från tre punkter. Den ena är att VD:n inte får vara 
medlem av valberedningen. Aresund säger att eftersom Wallenstams ägare 
är majoritetsägare hade det inte varit naturligt om han inte var delaktig. Den 
andra punkten Wallenstam avviker ifrån är regeln om god intern kontroll och 
bra system. Koden (2004) anger att styrelsen ska rapportera om hur den 
finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under 
det senaste räkenskapsåret. Rapporten ska granskas av bolagets revisor. 
Wallenstam följer de övergångsregler som Kollegiet för Svensk 
bolagsstyrning meddelat. Det innebär att de endast rapporterar hur den 
interna kontrollen är organiserad och yttrar sig inte om hur väl den fungerat. 
De låter inte heller revisorn granska den.  Den tredje avvikelsen handlar om 
hur dokumentationen på kvalitén ska säkerställas i rapporteringen. 
Wallenstam har genomfört arbetet med det under år 2006 men kommer att 
fortsätta även år 2007.  
 
Lindex har endast en avvikelse, deltagande på distans som har motiverats 
med att inte vara ekonomiskt försvarbart. Enligt Koden (2004) är det möjligt 
för aktieägare att delta på bolagsstämman på distans om det är motiverat av 
ägarkretsens sammansättning och med hänsyn till vad som är ekonomiskt 
försvarbart. Kollegiet har uttalat att förbehållen redan framgår av regelns 
ordalydelse. De har förtydligat att avvikelse endast anses ha skett ifall en 
aktieägare har krävt att få delta på distans men att bolaget med hänsyn till 
ägarkretsens sammansättning och ekonomiska förhållande hindrar ett sådant 
förfarande (Svernlöv 2007).  
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6. Slutsatser 
I kapitlet redogör vi för uppsatsens slutsatser. Våra slutsatser grundar 
sig på den analys som återfinns i analyskapitlet. Kapitlet avslutas med 
att vi lämnar förslag till vidare forskning inom området.  
 
Hur har Koden implementerats hos svenska företag? 
Majoriteten av bolagen var tidigt medvetna om Kodens tillkomst. Castellum 
var med på remissrundan och Wallenstam och Lindex hade 
styrelseledamöter som satt med i kodgruppen. Gunnebo hade en 
styrelseordförande som arbetat mycket med bolagsstyrningsfrågor i USA. 
KappAhl hade siktet inställt på en börsnotering och sneglade därför mycket 
på börsens krav vilka sammanföll mycket med de krav som finns i Koden.  
 
Vi anser att samtliga bolag tagit Koden på allvar då de satte sig in i Koden 
och dess bestämmelser. Eftersom inga bolag hade kompetensen inom sig att 
se över vad som behövde göras i samband med införandet fick tre av dem 
anlita jurister, ett bolag tog hjälp av en revisionsbyrå och ett annat skickade 
styrelsen på utbildning.  
 
Vad har Koden inneburit för förändringar hos företagen? 
Samtliga bolag förutom KappAhl arbetade alla mycket med bolagsstyrning 
innan Koden infördes. De flesta behövde anpassa sig till Koden genom att 
samla information om bolagsstyrning på ett och samma ställe. Informationen 
hade funnits även tidigare, men var då mer utspridd. Nytt för samtliga bolag 
var att de tvingades lägga information om bolagsstyrning på sin hemsida. 
Gunnebo hade en bolagsstyrningsrapport redan 2004 innan Koden infördes, 
men för övriga bolag skedde det inte förrän efter införandet.  
 
Det bolag som behövde göra flest förändringar var KappAhl men det tror vi 
inte berodde på Koden utan hade med börsnoteringen att göra. De 
anpassningar KappAhl behövde göra för att uppfylla börsens krav 
sammanföll mycket med de krav som finns i Koden.  
 
För övriga bolag som arbetat mycket med bolagsstyrningsfrågor innan anser 
vi inte att Koden har inneburit några större förändringar. Gunnebo fick börja 
protokollföra sina styrelsemöten samt göra en årlig utvärdering av styrelsen. 
Lindex fick förändra att ordförande i styrelsen inte längre fick vara 
ordförande i valberedningen.  De stora förändringarna som vi har sett är att 
bolagen har behövt göra en bolagsstyrningsrapport samt lägga information 
om bolagsstyrning på hemsidan.  
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Koden har inte haft den påverkan på bolagens ansvarsfördelning som man 
från början trodde eftersom samtliga respondenter har varit enade om att 
ansvarsfördelningen inte har förändrats. Endast KappAhl ansåg att roll- och 
ansvarsfördelningen hade tydliggjorts men det tror vi beror på 
börsnoteringen och att de inte arbetat så mycket med bolagsstyrningfrågor 
tidigare. De behövde göra stora förändringar för att leva upp till börsens krav 
och vi anser att tydliggörandet kom därigenom. Vi tror inte att Kodens avsikt 
med att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning har fallit ut eftersom 
börsnoterade bolag redan har kommit långt inom bolagsstyrningsfrågor.  

 
Vad anser företagen om Koden? 
KappAhl, Castellum och Gunnebo bolag anser att Kodens detaljeringsgrad 
är för hög. KappAhl upplever att Koden tvingar bolag att skriva 
självklarheter. Majoriteten av respondenterna tycker det är bra att det finns 
ett enhetligt regelverk att förhålla sig till. Gunnebo och Lindex uttrycker 
liknande åsikter och säger att Koden har skapat ordning samt lett till att det 
görs en årlig genomgång av bolaget. För Wallenstam och Castellum har 
Koden inte tillfört så mycket mer än administration. Castellum anser heller 
inte att slutprodukten av Koden är bra. Gunnebo är positiv till att styrelsen 
ska utvärderas för det sätter tinget på det som borde göras men som ibland 
glöms bort.  
 
De flesta bolag är positiva till Kodens självreglering. De verkar tycka det är 
bra att ha Kollegiet att vända sig till med åsikter. Samtliga bolag är dessutom 
positiva till principen följ eller förklara eftersom den tar hänsyn till att bolag 
är olika och genom det framkallar en flexibilitet som tros leda till god 
bolagsstyrning. Vi anser därmed att Kodens följ eller förklara fungerar bra i 
bolagen. 
 
Vi upplever att bolagen själva tycker att de inte har blivit bättre på 
bolagsstyrning eftersom de redan är hårt styrda av börsens krav. Större delen 
av respondenterna tycker att det är svårt att vara ett börsbolag idag eftersom 
de har många regler att följa. Vi förstår att bolagen upplever det som 
resurskrävande men vi anser ändå att bolag inte har svårt att följa reglerna. 
Som några av respondenterna har sagt kan fel alltid begås, oavsett mängden 
lagar och regler. Dessutom finns det alltid en möjlighet att kringgå en lag 
eller regel eller att bara uppfylla minimikrav.  
 
Precis som bolagen ser vi en risk med att det finns en checklista att följa. 
Faran med den kan vara att bolag endast lever upp till de kriterier som finns i 
den utan att reflektera över vad som är bra för bolaget. Vi tror att bolagen 
lätt kan glömma bort att det är tillåtet att avvika och istället väljer att följa de 
flesta bestämmelserna i Koden. Vi är eniga med KappAhl om att bolag borde 



avvika mer från Kodens bestämmelser eftersom vi tror att det skulle hjälpa 
till att förbättra regelverket.  
 
Castellum tycker att Koden leder till förändringar i maktbalansen. Vi 
upplever inte att maktbalansen har förändrats inom bolagen då inga andra 
respondenter har uttryckt denna åsikt.  
 
De farhågor som har uttryckts över att media blir den dömande instansen 
över de avvikelser som görs i bolagen anser vi inte har uppkommit. Bolag 
noterade på börsen har redan höga krav på sig och god kännedom om 
bolagsstyrning. Det tror vi gör att de inte är intressanta nog för media att 
granska eftersom de endast avviker från enstaka punkter i Koden.  
 
I vilken omfattning har företagen valt att följa eller förklara? 
Bolagen har valt att följa det mesta i Koden och att avvikelser görs i väldigt 
liten utsträckning. Majoriteten av bolagen avviker bara från en punkt i 
Koden. Övriga två bolag har två respektive tre avvikelser. Vår slutsats är att 
bolag inte har några problem med att följa Koden. Inga bolag tycks ha några 
problem med att motivera avvikelser som görs och vi upplever det som att 
det är naturligt för dem vilka regler som ska avvikas ifrån. Som börsbolag är 
de sedan tidigare vana vid bolagsstyrningsfrågor. De få avvikelser som har 
utförts anser vi har berott på att Kodens regler inte passat bolagen och vi 
tycker att bolagen har gett bra motiveringar till avvikelserna.   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammandrag av slutsatser 
Vi har kommit fram till att implementeringsarbetet hos bolag har skett på 
ett smidigt sätt samt att de var insatta i bolagsstyrningsfrågor redan innan 
Kodens tillkomst. Vi anser att bolag inte har några problem att följa 
Koden samt att den inte har inneburit några större förändringar förutom 
bolagsstyrningsrapporten samt informationen på hemsidan. Vi uppfattar 
att Koden i sig inte har lett till bättre bolagsstyrning eftersom noterade 
bolag redan har höga krav på sig.  
 
Vi upplever att majoriteten av bolagen anser att Kodens detaljeringsgrad 
är för hög men uppfattar ändå att bolag tycker det är bra med ett regelverk 
att förhålla sig till. De flesta bolag tycker även det är bra att Koden är 
självreglerande och har inga problem med att använda principen följ eller 
förklara. Vi har sett att bolag följer det mesta i Koden och endast avviker 
från få punkter. Vi tycker inte att bolag har problem med att motivera 
avvikelser och uppfattar det som naturligt för dem när Kodens regler inte 
har passat.   
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

– Koden riktar sig i nuläget främst till aktiemarknadsbolag men 
kommer i framtiden tjäna som en förebild även för andra 
företag. Ett förslag är att undersöka om det förekommer att 
företag som inte är tvingade att följa Koden har valt att 
implementera den.  

– Vi har i vår uppsats endast till viss del berört de olika organen 
såsom exempelvis valberedning och revisionsutskott. Att göra 
en mer djupgående undersökning av deras funktion inom 
bolagsstyrning hade varit intressant.  

– Vi har endast undersökt vad bolag anser om Koden, Det skulle 
vara intressant att även ta reda på vad aktieägare, revisorer och 
övriga intressenter anser om Koden.   
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1. Vad anser ni generellt om införandet av koden? 
 
2. Anser ni att det fanns behov för förbättring inom området 

innan koden kom? 
 

3. Hur påbörjade ni arbetet med Koden? 
 

4. Vad har ni behövt göra för att anpassa sig till Koden? 
 

5. Hur arbetade ni med bolagsstyrning innan Koden infördes? 
 

6. Har ansvarsfördelningen förändrats efter införandet av Koden? 
Har koden hjälpt er att förtydliga roll och ansvarsfördelning? 

 
7. Vad är mest positivt? 
 
8. Vad är ni mest kritiska mot? 

 
9. Vad anser ni om Kodens självreglerande funktion? 
 
10. Vad anser ni om principen följ eller förklara?  
 
11. Hur går ni tillväga för att bedöma vilka bestämmelser som ska 

följas och vilka som ska avvikas samt motivationen till detta? 
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