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Sammanfattning 
Bolagsstyrning har blivit ett allt mer debatterat ämne de senaste årtiondena. Det hela började 
med att vissa bolagsledningar agerade märkligt och bortom aktieägarnas intressen vilket fick 
dem att reagera. Allt fler länder tog därför fram koder för hur ett bolag kan styras och hur 
relationen mellan ledningen och aktieägarna kan stärkas. Gemensamt för de flesta länderna är 
att dessa koder bygger på en ”följ eller förklara”-princip där ett bolag antingen följer koden 
till fullo eller motiverar vilka punkter bolaget valt att avvika från. 
Undersökningens syfte var att finna ett samband mellan ägarstrukturen och bolagets 
efterlevnad av koden i Sverige. Forskarna ville ta reda på om det fanns någon skillnad i 
efterlevnaden av koden beroende på om bolaget har ett koncentrerat eller spritt 
ägarförhållande.  
Undersökningen är baserad på en metodtriangulering varvid den kvantitativa ansatsen 
användes för att sammanställa empirin från bolagets årsredovisningar och 
bolagsstyrningsrapporter i form av avvikelser. Den kvalitativa ansatsen var istället till för att 
bearbeta och analysera bolagens motiveringar och förklaringar för sina avvikelser.  
Forskningen kom fram till att det finns ett samband mellan ägarstrukturen i bolaget och dess 
efterlevnad av koden. De koncentrerade bolagen avvek från koden på de punkter som avser 
vilka som får ingå i bolagets beslutande organ. En naturlig förklaring till detta är att 
koncentrerade bolag är benägna att engagera sina större ägare i bolaget i större utsträckning 
än vad koden rekommenderar. Spridda bolag har däremot svårare att engagera sina aktieägare 
av förklarliga skäl och avviker därför inte från koden på dessa grunder.  
 
Nyckelord: Koncentrerade bolag, Spridda bolag, Spritt ägande, Koncentrerat ägande, 
Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Agentteori, Exit & Voice teorin, svensk kod för bolagsstyrning, 
kollegiet, följ eller förklara. 
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Abstract 
Corporate governance has become an increasingly more debated subject the last couple of 
decades. 
It all started with the managements of some companies going in their own direction, a 
direction which was not always in the best interest of the shareholders and that made the 
shareholders react a certain way. 
More and more countries developed codes/guidelines for how a company should be run and 
how to strengthen the relationship between management and shareholders. The thing these 
countries have in common is that their codes are based on a ”comply or explain”-principle 
where a company has the opportunity to either follow the code to the fullest or explain why 
they chose do deviate from the code or guidelines set. 
The purpose of this research was to find a connection between ownership structure and the 
way the company followed the code in Sweden. The researchers in charge had the sole 
purpose of finding out whether there is a difference in companies which have concentrated 
ownership structures and those with a dispersed structure regarding their ways of following 
the code.  
The research is based on a combination of quantitative and qualitative onset where the 
quantitative method was used to compile the data from the annual reports and corporate 
governance reports in the shape of deviations. The qualitative onset was used to process and 
analyze the reasons and explanations for why a company chose to deviate from the code. 
The conclusion of the research was that there is a connection between ownership structure in 
companies and their code compliance. The companies with a concentrated ownership 
structure deviated from the code on guidelines which specifically pertain to whom gets to be a 
part of the decision making units. A logical explanation for this is that companies with a 
concentrated ownership structure are more likely to engage their controlling shareholders to a 
greater extent than the code recommends. On the other hand, companies with a dispersed 
ownership structure had a harder time engaging their shareholders, though with 
understandable reasons and therefore do not deviate from the code on these grounds. 
 
Keywords: Concentrated, dispersed, ownership structure, corporate governance, codes, 
guidelines, the principal agency theory, Exit & voice theory, swedish code of corporate 
governance, comply or explain 
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer syftet med studien och problemet som ska undersökas att redogöras. 
Här förklaras även bakgrunden till problemet och hur studien har avgränsats samt vilka 
problemställningar forskargruppen avser att besvara på vägen. 

 Problembakgrund 
Bolagsstyrning har de senaste 30 åren fått allt mer betydelse och uppmärksamhet i 
bolagsledningen. Detta kan förklaras med att aktieägarnas krav och bevakning av ledningen 
har tagit mer plats i bolagens vardag, vilket har lagt press på ledningen att styra bolaget på ett 
sätt som uppfyller ägarnas krav och därmed minskar på behovet av bevakning.1  
Förhållandet mellan aktieägarna och ledningen tar även större plats i media och bolagen 
lägger därför mer fokus på bolagsstyrningsrapporter, vilket för vissa bolag blir deras 
informationskanal till sina aktieägare.2 Flera böcker som handlar om bolagsstyrning har 
släppts både på engelska och svenska där författarna fokuserat på allt från de legala 
aspekterna till de teoretiska.3 
Bolagsstyrning, rörande relationen mellan aktieägare och ledning, är relativt nytt i svenskt 
ordalag. Det började användas i och med att en förtroendekommission upprättades som 
presenterade ett statligt kommittéarbete (SOU 2004:47). Arbetet handlade om att stärka 
förtroendet för det svenska näringslivet eftersom att börsbubblan 1997-2002 genererade kritik 
mot finanssektorn.4 Ämnet började däremot debatteras långt innan i omvärlden och nådde 
Sverige relativt sent i jämförelse med USA.  

1.1.1 USA 
Under tidigt 1980-tal gav ett märkligt agerande av mäktiga ledningar och styrelser inom några 
av de stora börsnoterade företagen i USA upphov till dagens mer utvecklade och moderna 
tillämpning av bolagsstyrning.5 Företagsledningarna anklagades för att ha hämmat ägarnas 
pension och aktiespararnas intressen vilket fick bolagsägarna att genomföra regleringar för att 
främja sina intressen och positioner i hierarkin.6 Det upprättades riktlinjer som kom att kallas 
“Corporate Governance Guidelines” och användes för att styra bolagen.7 
Vid decennieskiftet 1990-2000 utvecklades riktlinjerna ytterligare, formades till lagstiftning 
(exempelvis Sarbanes-Oxley Act) och började appliceras på amerikanska börser såsom 
Nasdaq och New York Stock Exchange. Trots framgångar i bolagsstyrningen i USA har landet 
inte lyckats uppnå lika hög och avancerad nivå, exempelvis i form av koder, som länderna har 
uppnått i Europa. En förklaring till detta anses vara att den amerikanska bolagsstiftningen 
bestäms på delstatsnivå och inte av en sammanhängande nationell lagstiftning.8  

                                                
 
1 Svernlöv, Carl. Bolagskoden - . Solna 2005, s. 3. 
2 Theissen, Erik & Andres, Christian, Setting a fox to keep the geese — Does the comply-or-explain principle 
work? http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119908000266 hämtad 2016-03-20 
3 Blom et al, Bolagsstyrning – Corporate governance på ren svenska. 2012, s. 5. 
4 Ibid. 
5 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Bolagsstyrningens utveckling. 
http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling hämtad 2016-02-20 
6 Carl Svernlöv, Bolagskoden: svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. Solna 
2005, s. 3. 
7 Michael Rubach & Armand Picou. The enactment of corporate governance guidelines: an empirical 
examination. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/14720700510630031 hämtad 2016-02-20 
8 Ibid. 
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1.1.2 Europa 
Ett antal skandaler inom företagssektorn i Storbritannien under tidigt 1990-tal blev startskottet 
för bolagsstyrningens genombrott i Europa. En rad rapporter, bl.a. “Cadbury-rapporten” 1992, 
publicerades som svar på skandalen och diskuterade viktiga komponenter i bolagsstyrningen 
hos det brittiska bolagen. Cadburry-rapporten presenterade “comply or explain”- teorin9 som 
innebar att bolagen antingen följer reglerna eller förklarar varför de valt en annan lösning för 
sitt sätt att styra bolaget på.10 Denna princip har idag blivit en sorts grundläggande ram som 
används för att framställa koder i olika länder. I Storbritannien samlades alla rapporter till en 
gemensam kod (Combined Code) 1996 och inrättades hos de brittiska börsbolagen.11 
Trenden kring en gemensam kod för bolagsstyrning spred sig till länder i Europa och övriga 
världen i slutet av 1990-talet. År 2003 introducerades en handlingsplan som fastställde att det 
näst intill var omöjligt att “ta lätt på” bolagsstyrningen och bolagsrätten. Denna sägs ha 
moderniserat bolagsstyrningen i EU, då EU-kommissionen krävde nationella koder för 
bolagsstyrning hos medlemsländerna. Koderna skulle baseras på landets lagstiftning och 
specificeras till ett fåtal områden inom bolagsstyrningen.12 
Danmark blev det första landet i Norden att inrätta en nationell kod för bolagsstyrning år 2001 
och sedan spred det sig till de nordiska grannländerna inom loppet av ett par år.13 

1.1.3 Sverige 
Det var först på 1990-talet som Sverige började inse vikten av en god bolagsstyrning. Det 
tillsattes därför en kommitté som skulle revidera den svenska aktiebolagslagen och efter 15 år 
kom till slut den nya aktiebolagslagen ut som trädde i kraft 2006.14 Tiden mellan att 
kommittén tillsattes och att den nya aktiebolagslagen kom ut hann det ske ett antal händelser.  
Volvo-Renault-affären, som stoppades av att ett antal stora ägare blandade sig i och satte ner 
foten för ett samgående som företagsledningen hade planerat, var en av dem. En effekt av 
denna affär var att den ledde till att en rad olika regler och riktlinjer kring bolagsstyrning 
upprättades under 1990-talet och dåvarande Stockholmsbörsen introducerade ett antal regler 
om bolagsstyrning i sina noteringskrav.15  
Den första samlade koden för bolagsstyrning inrättades 2003 av StyrelseAkademien men det 
var först 2004 som förslaget till dagens Svenska kod för bolagsstyrning lades fram. Koden 
infördes i juli 2005.16 
 

                                                
 
9 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Bolagsstyrningens utveckling. 
http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling hämtad 2016-02-20 
10 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Följ eller förklara. http://www.bolagsstyrning.se/koden/folj-eller-forklara 
hämtad 2016-02-20 
11 Iain MacNeil & Xiao Li. ”Comply or Explain”: market discipline and non-compliance with the combined 
code. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8683.2006.00524.x/full hämtad 2016-02-26 
12 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Bolagsstyrningens utveckling. 
http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling hämtad 2016-02-20 
13 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Nordisk bolagsstyrning. 
http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/nordisk-bolagsstyrning hämtad 2016-02-24 
14 Sveriges Riksdag. Betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200405/LU23/ hämtad 2016-02-25 
15 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Bolagsstyrningens utveckling. 
http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling hämtad 2016-02-20 
16 Carl Svernlöv, Bolagskoden: svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. Solna 
2005, s. 3. 
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1.1.4 Svenska koden och ägarstruktur 
Dagens svenska kod för bolagsstyrning har en ”följ-eller-förklara”-princip där koden inte är 
tvingande, d.v.s. att bolagsstyrningen inte är reglerad. Bolagen kan antingen följa koden till 
fullo eller förklara varför dem valt att avvika från vissa punkter. Eftersom att bolagen inte 
behöver följa koden till sin helhet har ett intresse för anledningarna till avvikelserna väckts. 
Forskarna vill veta varför bolagen avviker från en specifik punkt utöver vad som skrivs i deras 
rapporter och forskare har därför börjat leta samband mellan avvikelserna. En variabel som 
ständigt tas upp är bolagens ägarstruktur, d.v.s. om de präglas av spritt eller koncentrerat 
ägande. Många sambandsundersökningar har försökt fastställa ett samband mellan bolagens 
ägarstruktur och deras avvikelser från koden (bl.a. undersökningar gjorda av forskarna Anders 
Christian och Singh et al) vilket gör detta till ett aktuellt ämne.  

 Problemformulering 
Utifrån ovanstående bakgrund valde forskarna följande problem att undersöka: 

• Finns	det	något	samband	mellan	ägarstrukturen	och	tillämpningen	av	koden	i	
Sverige?	

 Problemställning 
Ett antal problemställningar har utformats för att hjälpa till att besvara problemformuleringen: 

• Vilka	punkter	i	den	svenska	koden	för	bolagsstyrning	avviker	bolagen	från?	
• Hur	motiveras	dessa	avvikelser?	

 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att finna samband mellan kodens efterlevnad och ägarstrukturen i 
bolagen. 

 Avgränsningar 
Undersökningen har avgränsats till Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Anledningen till 
avgränsningen är att den svenska koden för bolagsstyrning endast gäller för noterade bolag på 
Stockholmsbörsen samt att det även är ett inträdeskrav.17 Undersökningen kommer endast ta 
hänsyn till Stockholmsbörsens large, mid och small cap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
17 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Historik. http://www.bolagsstyrning.se/koden/historik hämtad 2016-02-
20 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer läsarna få ta del av de teorier och modeller som använts i forskningen. 
Här förklaras teorierna och modellerna på sådant sätt att läsarna får en uppfattning om hur 
dessa tillämpats. 

 The principal-agent theory 
Ett företag innefattar många intressenter, därför är det viktigt att den ekonomiska aktiviteten 
är välorganiserad och strukturerad.18 Inom bolagsstyrning uppstår ett “Principal-agent”-
förhållande när agenten (ledningen) anlitas av principalen (ägarna) för att representera och 
agera efter den sistnämndes utdelningsintressen.19 Det kan exempelvis gälla förhållandet 
mellan aktieägarnas (principal) och den verkställande direktörens (agent) intressen i företaget. 
VD:s uppgift är att främja ekonomiska välmående, upprätta en strategisk plan och sköta 
organisationen. Om agentens arbetssätt visar sig vara framgångsrikt, resulterar det i ett ökat 
aktievärde och högre utdelning. Lyckas däremot vd:n inte uppfylla aktieägarnas mål, eller 
endast ser till sina egna intressen, kommer avkastningen till principalerna att reduceras.20 Det 
är vid denna företeelse som en konflikt kan uppstå och denna kallas type 1 agency problems.21 
En svårighet som kan stötas på vid tillämpningen av teorin är att mäta om den påstådda 
relationen speglar verkligheten. Eftersom att forskarna inte har möjlighet att samla in alla 
synvinklar och egentligen bara kan utgå ifrån bolagens egna bolagsstyrningsrapporter blir det 
därför svårt att fastställa relationen. Därför kommer teorin huvudsakligen att användas för att 
deskriptivt förklara hur relationen ser ut istället för att mäta och fastställa den. 

2.1.1 The principal-agent problems 
Ledningen har olika befogenheter baserade på aktieägarnas krav, men på grund av höga 
kostnader för informationsinsamling och övervakning är det svårt att säkerställa att målen är 
förenliga med ägarnas intressen. Ett sätt att minska denna dolda aktivitet är att utöka 
övervakningen och samla information om hur besluten fattas.22 
Detta problem kommer främst att förklara relationen mellan principalen och agenten i 
koncentrerade bolag gentemot de spridda bolagen. Agentteorin menar att övervakning och 
insamling av information om hur beslut fattas kan minska risken för att ledningen inte följer 
principalens intresse. Forskarna kommer att ta hänsyn till detta genom att undersöka hur pass 
engagerade aktieägarna är i bolagen. Kodens bestämmelser rekommenderar inte engagerade 
aktieägare i beslutsfattande organ och denna teori kommer därför att användas för att förklara 
och förstå avvikelser från dessa bestämmelser. 

2.1.2 Agency costs 
Förlusten i marknadsvärde i förhållande till om inget agentproblem skulle existera kallas för 
“Agency cost” och innebär att agenten åtar sig ett beteende som strider mot principalens 
huvudsakliga mål. Agentkostnaden är relaterad till separationsgraden i ägandet och kontrollen 
i bolaget. Vid spritt ägande är det svårare att hålla reda på ledningen och det kan leda till att 
agenterna antar projekt som minskar aktieägarnas rikedomar.23 Tidigare forskning av 

                                                
 
18 David Hillier. Corporate Finance. 2 uppl. 2013, s. 26 
19 David Besanko. Economics of strategy. 6 uppl. 2013, s. 402 
20 Ibid. s. 402 
21 David Hillier. Corporate Finance. 2 uppl. 2013, s. 31 
22 David Besanko. Economics of strategy. 6 uppl. 2013, s. 402-404 
23 Stephen S Cohen & Gavin Boyd. Corporate governance and globalization: long range planning issues. 2000, s. 
15-16 
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Christian Andres et al och Ang et al menar att ägarstrukturen är kopplad till agentkostnadens 
omfattning. Dessutom förklaras att separationsgraden i ägandet leder till ökade 
agentkostnader i själva teorin. Detta blir en variabel som forskarna kommer att ha i åtanke vid 
beaktande av ägarstrukturens påverkan på kodens efterlevnad.  
Agentkostnaderna är däremot svåra att mäta och fastställa då dessa är svåra att definiera i 
siffror. Forskarna kommer även här att använda agentkostnaderna som en deskriptiv 
förklaring för att jämföra ägarstrukturen med varandra. 

2.1.3 Separerat ägande och kontroll 
Ett problem som kan uppstå när ägande och kontroll i ett aktiebolag sker separat är att 
aktieägarna inte kan förvänta sig att ledningen ska agera med lika stor försiktighet och 
vaksamhet över pengarna såsom om de vore deras egna. Därför har det under de senaste 20 
åren tillkommit olika lagar och landskoder som skyddar minoritetsägarna från eventuella 
beslut som missgynnar dem.24  
För att lösa problemet i Sverige används en “svensk kod för bolagsstyrning” med diverse 
regleringar. Dessa är till för att förenkla övervakningen och kontrollen i börsnoterade 
aktiebolag.  

2.1.4 Type two agency relationships 
Relationen mellan de dominerande aktieägare och ägare med mindre proportionell ägarandel 
kallas för type 2 agency relationships och sådan relation är vanligt förekommande vid 
koncentrerad ägarstruktur. När en investerare har en stor ägarandel av företagets aktier, har de 
möjlighet att förändra eller genom sin röststyrka rösta fram en ledningsgrupp. Detta betyder, 
indirekt, att aktieägarna med stor procentuell röstandel kan göra så att företagens syften 
överensstämmer med deras egna personliga mål trots att aktieägare med färre röstberättigade 
aktier har en annan åsikt.25 
Eftersom att denna relation främst förekommer hos koncentrerade bolag kommer 
undersökningen att ta hänsyn till detta vid de koncentrerade bolagens efterlevnad av koden. 
Chen Gongmeng förklarade i tidigare forskning att bolagsstyrningen är till för att minska 
klyftan mellan majoritets- och minoritetsägarna och forskarna avser därför med hjälp av 
agentteorin och type two agency relationship se om koden för bolagsstyrning verkligen 
skyddar minoritetsägarna. 

 Olika klasser av aktier 
Vissa bolag har fler än en stamaktie och ofta skapas dem med ett ojämnt röstvärde. 
Exempelvis kan en A-aktie i ett företag inneha en högre rösträtt än en B-aktie och huvudsyftet 
med uppkomsten av denna aktie-klassificering har att göra med kontrollen av företaget. När 
sådana aktier existerar kan ledningen öka eget kapital genom att ge ut aktier utan- eller 
begränsad rösträtt för att bibehålla kontroll i företaget.26 Denna undersökning har valt att 
fokusera på bolaget i sig och inte de olika klasserna av aktier bolaget har ute på börsen. I det 
fall det funnits flera stamaktier har forskarna endast kollat på A-aktien. Detta eftersom att det 
inte upprättas en årsredovisning per stamaktie, utan per bolag/koncern.  

                                                
 
24 Christine A. Mallin. Corporate Governance. 2004, s. 10-11 
25 Ibid. s. 38 
26 David Hillier. Corporate Finance. 2 uppl. 2013, s.36 
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 Exit och voice teori - bakgrund 
Ungefär i samband med att diskussioner om bolagsstyrning uppkom i USA, blev det även 
alltmer intressant att mäta aktieägarnas beteende. Hur aktieägarna handlar i situationer där en 
känsla av besvikelse uppstår kan ge information till ledningen om hur de bör styra sitt bolag.  
Vikten vid beteendet lades ungefär när Albert O. Hirschman introducerade sin bok “Exit, 
Voice and Loyalty” där han försökte mäta och beskriva beteendet hos aktieägarna med hjälp 
av tre termer. Termerna i sin tur kan ge information till ledningen om hur bolaget ligger till i 
sin relation till aktieägarna och även ge upphov till förslag på hur bolagen ska gå tillväga för 
att bibehålla relationerna.  
Termerna enligt Hirschman kan ge information till bolaget om att deras prestationsförmåga är 
på nedgång. Den här studien kommer däremot att utgå från termerna för att analysera 
informationen precis som Hedlund gör i sin bok ”Institutioner som aktieägare”. Teorin 
kommer med andra ord inte att generera information om en nedgång utan snarare analysera 
informationen vilket förutsätter att informationen redan finns.27  

2.3.1 Exit 
Ett exitbeteende hos ägarna syftar till att visa missnöje för ledningen genom att aktieägarna 
väljer att kliva ur bolaget genom att sälja sina aktier i företaget. När en ägare kliver ut sänder 
denne signaler till ledningen om missnöje, därför kan ett utträde ur organisationen ge negativa 
påföljder för bolaget. Detta skapar ett incitament till ledningen och andra ägare att det finns 
ett bättre alternativ samt att bolagsledningen inte sköter arbetet på rätt sätt.28 
Exit kan även påverka aktiekursen. Om en stor aktieägare lämnar bolaget, vilket innebär en 
försäljning av aktieinnehavet, sjunker aktiepriset eftersom att priset är elastisk till efterfrågan. 
Därför menar Hirschman att ett exitbeteende kan anses vara en efterfrågefunktion och på så 
sätt märker ledningen av missnöjet.29  

2.3.2 Voice 
Voicebeteende syftar till att visa missnöje för ledningen genom att höja rösten och utnyttja sin 
röstandel till att uttrycka missnöjet. Hedlund menar att det finns olika former av 
voicebeteende där bland annat att delta och rösta i bolagsstämman är två olika former. Detta 
förväntas generera en förändring av ledning i bolaget, information om företagets situation och 
avkastning samt/eller ett beslut om och genomförande av specifika affärer.30 

 En svensk kod för bolagsstyrning 
Bolagsstyrning, eller Corporate governance, används för att styra företag efter aktieägarnas 
avkastningskrav och genom att se till deras intresse i investerat kapital kan även den 
samhällsekonomiska tillväxten och effektiviteten gynnas med tidens gång.31  
Eftersom att utvecklingen inom bolagsstyrning de senaste årtionden ständigt varit i framgång, 
har det gett upphov till att frivilliga regleringar bildats. Sådana regelsamlingar kallas för 
“koder” och innehåller riktlinjer för hur bolagen ska styras.  
I takt med att en ökad efterfrågan på gemensamma riktlinjer från flera organisationer och 
aktörer inom näringslivet växte fram, bildades även en kod för bolagsstyrning.   

                                                
 
27 Gunnar Hedlund. Institutioner som aktieägare. 1985, s.56 
28 Ibid. s.56 
29 Albert Hirschman. Exit, Voice, and Loyalty. 1970, s. 23-36 
30 Gunnar Hedlund. Institutioner som aktieägare. 1985, s.56-57 
31 Carl Svernlöv. Bolagskoden: svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. 2005, 
s.3 
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Under tidigt 2000-tal lades förslaget fram och år 2005 inrättades en samlad kod för god 
bolagsstyrnings sed i Sverige. Tidigare hade landet endast haft Aktiebolagslagen som grund 
för bolagsstyrning.32 

 Självreglering gentemot lagstiftning  
En annan förhoppning som kodgruppen haft i åtanke var att en svensk kod för bolagsstyrning 
så småningom skulle utmynna i en självreglering inom svenskt näringsliv. Koden skall 
fungera som ett komplement för aktiebolagslagen och baseras på principen “följ eller 
förklara”. Den innefattar riktlinjer och regler för att förtydliga bolagsstyrningen och kan 
ibland leda till bättre målmedvetenhet hos företagen som tillämpar den, i jämförelse med om 
endast aktiebolagslagen tillämpades eller om reglerna skulle vara tvingande.33  
Aktiebolagslagen förklarar hur bolagets organisation ska se ut på ett basalt sätt. Reglerna 
anger vilka organ som bolaget ska inneha och tar även upp organens uppgifter samt vilket 
ansvar som personerna som ingår i organen har.34  

 Syfte & principiella utgångspunkter 
Svensk kod för bolagsstyrning, vars dominerande syfte är att leda till en bättre styrning av 
bolag, riktar sig främst mot börsnoterade bolag på den svenska aktiemarknaden. 
Förhoppningen är dock att koden ska föregå med ett praktexempel och senare återspeglas i 
andra slags bolag. Därigenom kommer förtroendet för den svenska kapitalmarknaden att 
stärkas och på sikt bidra till ett konkurrenskraftigare näringsliv.35 Koden skall ses som en 
kvalitetsstämpel där det sekundära syftet som lyfts fram från kodgruppen var att en svensk 
kod för bolagsstyrning skulle leda till:  

”...att hos utländska investerare och andra aktörer på den 
internationella kapitalmarknaden höja kunskapen om och förtroendet för 
svensk bolagsstyrning och därigenom främja det svenska näringslivets 
tillgång till utländskt riskkapital på goda villkor.” 36		

Det övergripande principerna som kodgruppen tagit hänsyn till för att utveckla en kod har 
varit att: 

- Skapa	goda	förutsättningar	för	utövandet	av	en	aktiv	och	ansvarstagande	roll,	
- Skapa	en	väl	avvägd	maktbalans	mellan	ägare,	styrelse	och	verkställande	

ledning,	som	bl.a.	säkerställer	ägarnas	möjlighet	att	hävda	sina	intressen	
gentemot	bolagets	ledningsorgan,	

- skapa	en	tydlig	roll-	och	ansvarsfördelning	mellan	de	olika	lednings-	och	
kontrollorganen,	

- värna	om	att	aktiebolagens	lika	behandlingsprincip	tillämpas	i	praktisk	
handling,	samt	

- skapa	största	möjliga	transparens	gentemot	ägare,	kapitalmarknad	och	
samhället	i	övrigt.37	

                                                
 
32 Kodgruppen. Svensk kod för bolagsstyrning: Betänkande. 2004, s.71-72 
33 Kodgruppen. Svensk kod för bolagsstyrning: förslag från kodgruppen. 2004, s.11 
34 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Den svenska modellen för bolagsstyrning. 
http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/svensk-bolagsstyrning/den-svenska-modellen-for-bolagsstyrning 
hämtad 2016-04-24 
35 Carl Svernlöv. Bolagskoden: svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. 2005, 
s.6-7 
36 Kodgruppen. Svensk kod för bolagsstyrning: Betänkande. 2004, s.72 
37 Ibid. 
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 Kollegiet 
Kollegiet etablerades år 2005 med syftet att främja god bolagsstyrning genom förvaltning av 
den svenska koden. Koden har reviderats ett antal gånger där den senaste reviderade 
versionen släpptes 2010. Ungefär i samband med detta fick kollegiet även ett större 
ansvarsområde, där de tog över frågor som tidigare handlagts av Näringslivets Börskommitté 
(bl.a. de svenska takeover-reglerna).38 
Ett antal näringslivsorganisationer bildade en förening för god sed på värdepappersmarknaden 
för att upprätta en samlad struktur för näringslivets självreglering. I denna förening som består 
av tre sakorgan ingår kollegiet där de tillsammans med aktiemarknadsnämnden och Rådet för 
finansiell rapportering försöker strukturera upp självregleringen inom området, vilket 
kollegiet sköter genom att ha hand om koden för svensk bolagsstyrning.39  

   Målgrupp 
Trots att god bolagsstyrning är av högsta väsentlighet för bolag i alla storleksskalor, är koden 
främst riktad mot större företag som har aktier upptagna till handel på den svenska börsen. 
Kodens utformning möjliggör dock tillämpning för såväl bolag med spritt ägarförhållande 
som statligt ägda och kommunala bolag.  
Via principen “följ eller förklara” kan företagen sedan “skräddarsy” koden och leva upp till 
den efter sina egna intressen så länge avvikelserna motiveras grundligt i respektive företags 
bolagsstyrningsrapport.40 

 “Följ eller förklara” - principen  
De bolag som tillämpar koden skall ha en specifik bolagsstyrningsrapport i sin årsredovisning 
och likaså på sin hemsida. Där ska det även framgå att bolaget praktiserar koden samt på ett 
övergripande sätt beskriva hur detta görs.41 Det innebär att företag kan avvika från enstaka 
regler i koden men behöver tydligt motivera de skäl som avvikelserna grundas på.42 Eftersom 
att samtliga regler inte behöver följas, bestrids inte koden om ett företag väljer att avvika från 
vissa regler som inte passar bolaget. Kraven inom koden bestäms, genom följ eller förklara-
principen, på en nivå som förväntas ge god bolagsstyrning samtidigt som koden är flexibel 
och tar hänsyn till att bolag ser olika ut. Den tar hänsyn till att bolagen har en differentierat 
ägarstruktur, företagen kan således ha en fortsatt god bolagsstyrning trots eventuella 
avvikelser från riktlinjerna.43 

   Innehåll och form 
Koden riktas främst till styrelsen, bolagsstämman, revisorn och Vd:n i bolaget och behandlar 
det system i vilket ägarna fattar beslut som styr bolaget, både direkta och indirekta.44 Koden 
omfattas av såväl regler för bolaget som organisation och förhållandet mellan bolagets olika 
organ. Det nämns även hur rapportering skall ges till omvärlden, kapitalmarknaden och 
ägarna.  

                                                
 
38 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Om kollegiet. http://www.bolagsstyrning.se/om-kollegiet hämtad 2016-
04-24 
39 Ibid. 
40 Kodgruppen. Svensk kod för bolagsstyrning: Betänkande. 2004, s.72-73 
41 Kodgruppen. Svensk kod för bolagsstyrning: förslag från kodgruppen. 2004, s.11 
42 Kodgruppen. Svensk kod för bolagsstyrning: Betänkande. 2004, s.74 
43 Ibid. 
44 Carl Svernlöv. Bolagskoden: svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. 2005, 
s.14-17 
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Riktlinjerna utgör en påbyggnad av de obligatoriska bestämmelser som redan finns skrivna i 
aktiebolagslagen och näringsverksamhet i allmänhet.45 Reglerna inom koden har formats för 
att möjliggöra en objektiv fastställning av avvikelser och motiveringar och omfattar 10 
punkter. För att förtydliga innehållet om kraven på efterlevnad har kollegiet genomgående 
använt orden “ska/ska inte” samt “får/får inte”.46 
De 10 avsnitt som ingår i reglerna för bolagsstyrning är följande: 

Ø Bolagsstämma	
Ø Valberedning		
Ø Styrelsens	uppgifter	
Ø Styrelsens	storlek	och	sammansättning	
Ø Styrelseledamots	uppdrag		
Ø Styrelseordförande		
Ø Styrelsens	arbetsformer		
Ø Utvärdering	av	styrelse	och	verkställande	direktör		
Ø Ersättningar	till	ledande	befattningshavare		
Ø Information	om	bolagsstyrning47	

 Den svenska modellen för bolagsstyrning (ägarmakt i Sverige) 
Bolagsstyrning inom svenska företag noterade på 
börsen styrs av en samling skrivna regler och praxis, 
bland annat årsredovisningslagen och 
aktiebolagslagen. Dessa regler tydliggör vad som är 
god sed på aktiemarknaden i Sverige samt innefattar 
grundläggande riktlinjer för bolagets styrning. ABL 
(aktiebolagslagen) har även bestämmelser och krav 
för vilka organ som ett bolag måste bestå av. 
Aktiebolagslagen redogör även för organens uppgift 
och ansvar, medan kodens uppgift är att komplettera 
lagen. Koden ställer högre krav på bolagen, samtidigt 
som den via principen “följ eller förklara” är flexibel 
för avvikelser om det leder till en sundare 
bolagsstyrning.48 Aktiebolagslagen föreskriver en hierarkisk 
struktur för bolagsstyrning49 och innefattar tre viktiga 
direktivgivande beslutsorgan i ett bolag; bolagsstämma, 
styrelse och verkställande direktör. Utöver dessa krävs ett 
kontrollerande organ i form av revisorer.50 

                                                
 
45 Carl Svernlöv. Bolagskoden: svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. 2005, 
s.14-17 
46 Kollegiet. Svensk kod för bolagsstyrning. 
http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/405/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrigerad20110321.pdf 
hämtad: 2016-04-20 
47 Ibid 
48 Kollegiet. Svensk kod för bolagsstyrning. 
http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/405/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrigerad20110321.pdf 
hämtad: 2016-04-20 
49 Kodgruppen. Svensk kod för bolagsstyrning: Betänkande. 2004, s.77 
50 Kollegiet. Svensk kod för bolagsstyrning. 
http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/405/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrigerad20110321.pdf 
hämtad: 2016-04-20 

Figur 1: Hierarkisk struktur för bolagsstyrning. 
Källa: Kollegiet 2016-04-20 
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   Ägarroll och ägaransvaret 
Ägarstrukturen på aktiemarknaden i Sverige, och flertalet europeiska länder, skiljer sig 
avsevärt i jämförelse med andra västerländska länder såsom Storbritannien eller USA.51 
Börsnoterade bolag i dessa länder uppvisar tämligen en ägarbild som domineras av ett splittrat 
ägarförhållande, medan den svenska ägarstrukturen i högsta grad utgörs av en eller ett fåtal 
majoritetsägare.52 Stor vikt läggs på att ägarna har en aktiv roll i bolaget och engagerar sig för 
sådant som innefattar ansvarstagande, exempelvis i styrelsen, då det leder till effektivitet och 
förnyelse i företaget. Kollegiet beskriver ägarfunktionen på följande vis: 
Genom aktieägarnas aktiva stämmodeltagande främjas en väl avvägd maktbalans mellan 
ägare, styrelse och bolagsledning. 
Majoritetsägare med stort inflytande i bolag på aktiemarknaden ansvarar även för att inte 
utöva maktmissbruk som kan skada företaget eller aktieägare med mindre makt.53  

   Bolagsstämma 
Kodgruppen beskriver bolagsstämmans uppgift på följande sätt: 
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta 
beslutande organ. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett aktivt utövande av 
ägarinflytande bör bolagstämman genomföras på ett sådant sätt att en så hög andel som 
möjligt av totalantalet aktier och röster kan vara företrädd på stämman och att ett aktivt 
deltagande från närvarande aktieägares sida i diskussion och beslutsfattande underlättas.54 
Bolagsstämman har därför en avgörande roll i frågor som rör bolaget men inte faller under 
andra organ i bolaget. Med andra ord har stämman, i förhållande till bolagsledningen, en 
överordnad ställning där aktieägare kan nyttja sin rösträtt i enlighet med dennes aktieandel.  
En “årsstämma skall hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång…” och bör innefatta 
beslut om och fastställande av balans- och resultaträkning samt om eventuella förlust- eller 
vinstoptioner. Stämman beslutar även om det råder ansvarsfrihet för styrelsen och Vd:n.55 

   Styrelsen 
Styrelsen ska enligt 8:1 ABL bestå av en eller flera ledamöter. Antalet styrelseledamöter eller 
lägsta och högsta antalet ledamöter ska anges i bolagsordningen. 
Enligt 8:4 ABL ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagens 
angelägenheter. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad på så sätt att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska situation i övrigt kontrolleras på 
ett tryggt sätt. 
I ABL beskrivs inte styrelsens ansvar djupgående, det är en allmän beskrivelse. Det kan 
däremot läsas i förarbetena att styrelsen ska sätta rutiner och ta fram funktioner som hjälper 
till att säkra kvalitén på bolaget. Styrelsen måste även se till att planering och bedömning av 
bolagets utveckling faller på plats. 

                                                
 
51 Kodgruppen. Svensk kod för bolagsstyrning: Betänkande. 2004, s.77 
52 Ibid. 
53 Kollegiet. Svensk kod för bolagsstyrning. 
http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/405/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrigerad20110321.pdf 
hämtad: 2016-04-20 
54 Kodgruppen. Svensk kod för bolagsstyrning: Betänkande. 2004, s.82 
55 Kollegiet. Svensk kod för bolagsstyrning. 
http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/405/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrigerad20110321.pdf 
hämtad: 2016-04-20 
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8:4 i ABL nämner även att styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets, eller koncernens(om 
bolaget är moderbolag i koncernen), ekonomiska situation.56  
Styrelsens uppgifter i punktform enligt koden för bolagsstyrning: 

• fastställa	de	övergripande	målen	för	bolagets	verksamhet	och	besluta	om	bolagets	
strategi	för	att	nå	målen,	

• fortlöpande	utvärdera	bolagets	operativa	ledning	och	vid	behov	tillsätta	eller	
entlediga	verkställande	direktör,	

• se	till	att	det	finns	effektiva	system	för	uppföljning	och	kontroll	av	bolagets	
verksamhet	och	ekonomiska	ställning	mot	de	fastställda	målen,	

• se	till	att	bolagets	externa	informationsgivning	präglas	av	öppenhet	och	saklighet	
samt	hög	relevans	för	de	målgrupper	den	riktar	sig	till,	

• se	till	att	det	finns	en	tillfredsställande	kontroll	av	bolagets	efterlevnad	av	lagar	och	
andra	regler	som	gäller	för	bolagets	verksamhet,	samt	

• se	till	att	erforderliga	etiska	riktlinjer	fastställs	för	bolagets	uppträdande57	

   Den verkställande direktören 
Enligt 8:29 ABL ska den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Detta förutser att styrelsen har klara riktlinjer och 
anvisningar som de sedan förmedlar till den verkställande direktören som styrelsen valt ut för 
att på bästa sätt förbereda honom för sina uppgifter. Den verkställande direktören har även rätt 
att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträdanden enligt 8:19 ABL.58 

   Tidigare forskning 

2.16.1 “Ownership structure, fraud and corporate governance” 
I denna artikel beskriver forskarna sambandet mellan ägarstruktur, bedrägeri och 
bolagsstyrning. Att bolagsstyrning och ägarstruktur överhuvudtaget nämns i samma mening är 
anledningen till studiens problemformulering i första hand.  
Artikeln förklarar att bolagsstyrning används för att skydda aktieägarnas intressen. Hur pass 
effektiv bolagsstyrningen är varierar från bolag till bolag och beror mycket på hur 
ägarstrukturen och ägande systemet ser ut i bolaget. Forskarna menar att spritt ägande kan ge 
upphov till manipulation av resultat medan koncentrerat ägande uppmuntrar till kortsiktiga 
privata förmåner. Forskarna tycker därför att bolagsstyrningen bör formas på så sätt att de tar 
hänsyn till dessa förseelser som skapas av bolagens ägarstrukturer.  
Skillnader i kapitalstrukturer bidrar till att bolagsstyrningen i ett land skiljer sig rejält och det 
blir inget sammanhängande sätt att styra på. Detta är även anledningen till att 
bolagsstyrningen inte har reglerats, istället har det satts upp olika koder som präglas av en 
“följ eller förklara”-princip. Hur ett bolag styrs varierar och ett sätt att styra på kan vara 
effektivt för ena bolaget samtidigt som det missgynnar ett annat.  
Vidare förklarar forskarna bolagsstyrningens roll i de två olika ägandesystemen. I spritt 
ägande menar de att bolagsstyrningen är till för att värna om aktieägarnas intressen och se till 
att ledningen agerar för att främja dessa intressen och generera utdelning åt aktieägarna. I 

                                                
 
56 Carl Svernlöv. Bolagskoden: svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. 2005, 
s.58 
57 Ibid. s.59-60 
58 Carl Svernlöv. Bolagskoden: svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. 2005, 
s.108-109 
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detta system är nämligen ägarna och ledningen separerade och bolagsstyrningen ser till att de 
jobbar mot samma mål. Däremot är det aktieägarna som tar besluten i koncentrerat ägande 
vilket gynnar de största aktieägarna. Bolagsstyrningen i det här fallet finns till för att hjälpa 
minoritetsägarna och motverka orättvisa i besluten som tar. Bolagsstyrningen är därför till för 
att minska på klyftan mellan majoritets- och minoritetsägarna genom att se till att 
majoritetsägarna tar hänsyn till minoritetsägarnas intressen också.59   

2.16.2 “Setting a fox to keep the geese — Does the comply-or-explain 
principle work?” 

Forskaren Andres Christian försöker beskriva sambandet mellan bolagsstyrning och 
ägarstrukturen med fokus på avvikelser från koden där 150 tyska bolag undersöktes. 
Undersökningens data bestod av bolagens rapporter där forskarna med en kvantitativ ansats 
samlat in och sammanställt data och med en kvalitativ ansats analyserat avvikelsernas 
motivering.  
Ett bolag med spritt ägande får det svårare att hålla kontakten med sina ägare och på så sätt ge 
ut all information direkt till sina ägare. För dessa bolag är det därför viktigt att avvikelserna 
framgår och förklaras i bolagsstyrningsrapporterna så att deras ägare kan ta del av detta. Att 
inte kunna dela med sig av information direkt till ägarna sätter press på bolagets rapporter då 
dessa fungerar som kanal mellan ägarna och ledningen. Därför är bolaget noggranna med sina 
rapporter och ett stort fokus läggs på att framhäva informationen som bolagen vill ska nå 
ägarna, i synnerhet avvikelserna och förklaringar till dessa. Hur noggranna bolagen i spritt 
ägande är med att framföra information via sina rapporter kan påverka storleken på 
agentkostnaderna där det ligger i bolagens intressen att hålla kostnaderna så låga som möjligt.  

Nackdelen med att inte kunna ha sin kontakt direkt med ägarna är att ägarna kan känna sig 
icke delaktiga och utanför och får på så sätt svårare att kontrollera att ledningen verkligen 
sköter sitt jobb. Detta i sin tur kan leda till missnöje och agentkostnader uppstår. Här är det 
viktigt att informationen som släpps i rapporterna är tillräckligt noga för att undkomma 
frågetecken och förvirrade principaler.  
När det gäller bolag med koncentrerat ägande är det tvärtemot vad som redogjorts hittills. 
Bolagen har en bra kontakt med sina ägare och informationen slussas vidare direkt till ägarna 
vilket gör rapporterna mindre omfattande.  
Fokus läggs inte lika mycket på avvikelserna i sina rapporter, istället förklaras de direkt för 
sina ägare. Fördelen med detta är att ägarna känner sig mer delaktiga och närmare bolaget, 
men det finns även nackdelar med att inte redogöra allt i sina rapporter. Det försvårar för 
bolagen att ta in nya ägare och kan öppna upp för missförstånd bland de nuvarande ägarna 
(beroende på hur informationen framförs). Här är det viktigt att se till att alla ägare får och 
uppfattar informationen på samma sätt för att undvika att ägarna tolkar informationen olika.  
Slutsatsen som forskarna drar i denna artikel är att redovisningen av bolagens avvikelser styrs 
av bolagets ägandeform. Om bolagen redovisar och förklarar sina avvikelser djupgående i 
sina rapporter eller inte, beror på ägarstrukturen i bolaget då ägandeformen styr behovet av 
omfattande förklaringar.  
Det är intressant att titta på om dessa slutsatser om den tyska marknaden kan generaliseras till 
den svenska marknaden. Forskarna avser att undersöka om ägandeformen har en lika stor 
betydelse i bolagens avvikelser och rapportering på den svenska börsen som den har på den 
tyska.60 
                                                
 
59 Chen Gongmeng et al. Ownership structure, corporate governance, and fraud. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119905000763 hämtad: 2016-03-23 
60 Theissen, Erik & Andres, Christian, Setting a fox to keep the geese — Does the comply-or-explain principle 
work? http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119908000266 hämtad: 2016-03-20 
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2.16.1 Agency costs, ownership structure and corporate governance 
mechanisms 

Ang et al skrev en artikel som hette “Agency Costs and Ownership structure” som handlade 
om sambandet mellan ägarstrukturen och agentkostnader där forskarna undersökte sambandet 
hos små företag. Där kom de fram till att sambandet mellan ägarstrukturen och 
agentkostnader är större än de tidigare trott. Ett citat taget från artikeln gällande sambandet 
lyder: 

“First, we find that agency costs are higher when an outsider manages 
the firm. Second, we find that agency costs vary inversely with the 
manager’s ownership share. Third, we find that agency costs increase 
with the number of nonmanager shareholders. Fourth, we also find that, 
to a lesser extent, external monitoring by banks produces a positive 
externality in the form of lower agency costs.”61 

Singh et al valde att utgå från denna undersökning men utvidga forskningen till att mäta även 
större bolag. Detta genererade en population på 1528 bolag på den amerikanska börsen där 
alla bolag undersöktes. Deras slutsatser skiljde sig inte så mycket och undersökningen 
bekräftade egentligen Ang et als slutsatser men visade även att slutsatserna är applicerbara på 
de större bolagen också.  
Artikeln beskriver också hur ett högt internt ägande resulterar i att aktieägarnas och 
ledningens intressen går hand i hand och på så sätt minskar agentkostnaderna i bolaget. 
Agentkostnaderna i det här fallet beskrivs av forskarna som utnyttjade tillgångar. 
Anledningen är självklar, ett internt ägande resulterar i att aktieägarna inte längre bara vill ha 
utdelning utan även ser till företagets tillväxt och välmående. Ägarna ser inte företagsbuffert 
som “financial slack” såsom utomstående aktieägare gör vilket gör att agenterna och 
principalernas intressen är i princip samma. Därför menar Singh et al att ett högt internt 
ägande minskar bolagets agentkostnader.  
Ang et al menade att agentkostnader kan kopplas till ägandeformen, vilket kan kopplas till 
slutsatserna som drogs om den tyska marknaden i forskningsartikeln ovan. Där nämnde 
forskaren Christian Andres att ägandeformen styr vilken informationskanal som ledningen 
använder för att kontakta sina ägare där bolag i spritt ägande släpper omfattande rapporter då 
det är svårare att kontakta bolagen direkt. Detta ger upphov till egna tolkningar och 
missförstånd vilket kan leda till högre agentkostnader precis som Ang et al nämner.62  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
61 Ang et al. Agency Costs and Ownership Structure. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0022-
1082.00201/full hämtad: 2016-03-20 
62 Singh Manohar. Agency costs, ownership structure and corporate governance mechanisms. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426601002606 hämtad 2016-03-20 
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3. Metod 
I detta avsnitt kan det läsas om hur forskargruppen gått tillväga i sin undersökning. Här 
redogörs för studiens population och urval samt hur forskarna samlat in data. Syftet med 
detta avsnitt är att underlätta för framtida forskning inom samma område.  

 Population 
Populationen inkluderar alla enheter som är relaterade till studien, ur dessa väljs sedan ett 
urval som ska representera populationen. Att undersöka en hel population kräver både tid och 
resurser och det väljs därför ut ett mindre urval som blir lättare att undersöka.63 
Syftet med denna studie är att forska kring vilka punkter i svensk kod för bolagsstyrning de 
börsnoterade bolagen avviker från och hur de motiverar sina avvikelser. På Stockholmsbörsen 
(Nasdaq OMX) finns det idag totalt 280 noterade bolag, dessa utgör populationen i 
undersökningen av den enkla anledningen att koden är ett av noteringskraven på 
Stockholmsbörsen.64  
Bolagen på börslistan är indelade i tre segment, även kallade “caps”. Ur dessa caps kommer 
forskargruppen sedan slumpmässigt välja ut ett antal bolag som utgör studiens urval. 

3.1.1 Large Cap 
Det första segmentet, Large Cap, kräver ett börsvärde om över 1 miljard euro65 och består av 
77 bolag vilket motsvarar 28 procent av totalt antal börsnoterade bolag på stockholmsbörsen. 
Av dessa 77 bolag har 58 procent en koncentrerad ägandeform medan 42 procent präglas av 
en spridd ägarstruktur.66   

3.1.2 Mid Cap 
Mid Cap-listan omfattas av 101 mellanstora företag67 med ett börsvärde om 150 miljoner euro 
till 1 miljard euro. Av dessa 101 bolag har 49 procent ett koncentrerat ägande medan 51 
procent har ett spritt ägande. Mid cap står för 36 procent av totalt antal börsnoterade bolag på 
stockholmsbörsen. 68 

3.1.3 Small Cap 
Det sista segmentet på Stockholms börslista är Small Cap. Detta segment innefattar småbolag 
med ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro.69 Totalt tillhör 102 småbolag kategorin 
Small Cap vilket genererar en andel på 36 procent av totalen. Av dessa 102 småbolag har 57 
procent ett koncentrerat ägande medan 43 procent har ett spritt ägande.70  
 
 

                                                
 
63 Alan Bryman, Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 2013, s. 190 
64 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Historik. http://www.bolagsstyrning.se/koden/historik hämtad 2016-03-
15 
65 Nationalencyklopedin. Large Cap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/large-cap 
hämtad 2016-03-20 
66 Nasdaq OMX. Aktier. http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier hämtad 2016-03-20 
67 Ibid. 
68 Nationalencyklopedin. Mid Cap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mid-cap hämtad 
2016-03-20 
69 Nationalencyklopedin. Small Cap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/small-cap 
hämtad 2016-03-20 
70 Nasdaq OMX. Aktier. http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier hämtad 2016-03-20 



   21 

 Ägarstruktur  
För att skapa en bra grund valde forskarna att söka fram information om företagens ägande, 
dels via allmänna hemsidor med samlad information om börsnoterade bolag i Sverige, dels 
via bolagens egna webbplatser och årsredovisningar.  
Med hjälp av empirin valde forskarna sedan att kategorisera företag utefter om de hade spritt 
eller koncentrerat ägande. Vilken kategori bolagen hamnade i avgjordes av röstandelen i 
procent i respektive bolag.  
Ägarstruktur är ett brett ämne och har flera relationer som en studie kan fördjupa sig i. Det går 
även att titta på privat kontra institutionell ägarstruktur och utländska ägare kontra inhemska. 

Anledningen till att studien endast kommer att ta hänsyn till relationen mellan spritt och 
koncentrerad ägarstruktur beror på att den relationen förekommer flest gånger i tidigare 
forskning om bolagsstyrning och avvikelser från koden. När forskning avser att forska kring 
sambandet mellan ägarstruktur och bolagsstyrning, undersöks specifikt relationen mellan 
spritt- respektive koncentrerad ägarstruktur.  
I boken ”Ägarmakt och omvandling” beskriver Erik Berglöf et al skillnaden mellan de två 
ägarstrukturerna så här: 
Mer än 90 procent av företagen på stockholmsbörsen har en väldefinierad aktieägare eller 
aktieägargrupp som kontrollerar minst 25 procent av företagets röster, och endast 10 procent 
har ett spritt ägande.71 
Undersökningen har valt att definiera termen koncentrerat ägande som en aktieägare eller 
aktieägargrupp som kontrollerar minst 25 procent av företagets röster ELLER tillsammans 
med två andra ägare kontrollerar minst 50 procent av företagets röster. Anledningen till att 
forskarna valt att revidera Erik Berglöf et als definition är för att många bolag idag har 3 stora 
aktieägare som tillsammans kontrollerar 50 procent av rösterna, men som enskilt inte 
överstiger 25 procent av rösterna. En sådan ägarstruktur anser forskarna vara koncentrerat till 
3 bolag och inte spritt över flera bolag.  

3.2.1 Koncentrerat ägande 
Med ovanstående definiering av koncentrerat ägande kunde forskarna finna att 54 % av 
bolagen på stockholmsbörsen(totalt 152 bolag) består av koncentrerat ägande där 45 bolag 
tillhör large cap, 49 tillhör mid cap och 58 bolag hittas i small cap.72  

3.2.2 Spritt ägande 
Forskarna fann här att 46 % av bolagen på stockholmsbörsen består av spritt ägande där 32 
bolag tillhör large cap, 52 bolag tillhör mid cap och 44 bolag finns i small cap.  

 Urval 
Det finns ett antal olika sätt att välja sitt urval på. Vissa urval bygger på bekvämlighet där 
urvalet är geografiskt närbelägen eller på annat sätt bekvämt att få tag på. Andra urval är helt 
och hållet slumpmässigt valda där sannolikheten är känt redan innan och alla har lika stor 
chans att bli valda. Det forskare strävar efter är att få ett representativt urval som speglar 
populationen, där valet av urval beror på populationens storlek och forskarens vilja att 
generalisera resultatet.73 Forskarna har i studien valt att undersöka 150 bolag. Urvalets storlek 
är baserat på den tidigare forskningen om den tyska marknaden som hade 150 tyska bolag. 

                                                
 
71 Erik Berglöf et al. Ägarmakt och omvandling – Den svenska modellen utmanad. 2003, s. 66 
72 Nasdaq OMX. Aktier. http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier hämtad 2016-03-20 
73 Alan Bryman & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 2013, s. 210 
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Däremot är andelen av populationen inte densamma, men urvalet är tillräckligt stort för att få 
ett generaliserbart resultat där fokus istället läggs på andelen mellan koncentrerat och spritt.74  

3.3.1 Sannolikhetsurval 
För att säkrare ha kontroll över eventuella samplingsfel har undersökningen begränsats till ett 
sannolikhetsurval. Därför kommer bolagen att väljas ut på en slumpmässig grund med en på 
förhand känd sannolikhet. De slumpmässiga valen kommer att utföras på ett systematiskt sätt 
där forskarna avser att bibehålla de tre olika segmentens respektive procentandel av totalen. 
Av 150 bolag ska 28 procent bestå av bolag från large cap (41 bolag), 36 procent bestå av 
bolag från mid cap (54 bolag) och 36 procent bestå av bolag från small cap (55 bolag). 
Dessutom ska procentandelen mellan spritt och koncentrerat ägande per cap bibehållas. 
Denna form av sannolikhetsurval kallas för obundet slumpmässigt systematiskt urval och ökar 
undersökningens generaliserbarhet.75 

3.3.2 Urvalsträd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
 
74 Alan Bryman & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 2013, s. 186-191 
75 Ibid. s. 193-194 

Figur 2: Ett urvalsträd som beskriver hur forskningens urval är uppdelat. 
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 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Vid företagsekonomisk forskning används oftast en 
kvantitativ eller kvalitativ strategi där valet styrs av vad 
forskaren vill veta.76  
I denna studie har forskargruppen däremot valt att 
kombinera båda forskningsansatserna till en “modernare” 
metod, s.k. metodtriangulering, för att kunna besvara 
undersökningens syfte och problemformulering.77  
Kvantitativ ansats präglas av en deduktiv utgångspunkt78 
och har i denna studie tillämpats för att analysera insamlad 
data om kodens efterlevnad. Forskarna samlade in 
information kring de bolag som avvek från koden 
respektive de bolag som valde att följa koden utan 
avvikelser. Undersökningen har även kollat närmare på 
vilka specifika bestämmelser i svensk kod för 
bolagsstyrning som företagen avvek från och varför samt gjort en sammanställning av 
ägarstrukturen i alla bolag.  
Den kvantitativa metoden har varit strukturerad och har underlättat insamlingen av valid samt 
generaliserbar information.79 
Kvalitativ ansats kännetecknas av ett induktivt synsätt80 och har använts för att få en 
helhetsbild av särskilda företeelser81 inom det valda forskningsämnet. Forskarna har via 
beskrivande data som härletts av en kvalitativ metod82 bearbetat och fått en djupare förståelse 
för bolagens motiveringar till avvikelser från punkterna i svensk kod för bolagsstyrning. 
En kombination av dessa deskriptiva metoder83 gjorde det möjligt för forskarna att dels samla 
in viktig data i form av siffror och motiveringar via en kvantitativ ansats, dels analysera och få 
djupare förståelse via den kvalitativa ansatsen. Vid endast tillämpning av kvantitativ ansats 
hade forskarna inte kunnat ta hänsyn till och djupare förstå bolagens avvikelser. Hade 
undersökningen däremot endast tagit hänsyn till den kvalitativa ansatsen hade forskarna inte 
kunnat se mönster på avvikelserna i förhållande till ägarstrukturen då forskarna inte skulle få 
specifika svar på vilka punkter och avsnitt bolagen avviker ifrån. En metodtriangulering 
möjliggjorde därför för forskarna att fånga upp vilka punkter som bolagen avvek ifrån samt få 
en djupare förståelse kring avvikelserna. 
Forskarna kommer även ta hänsyn till att ett bolags avvikelse kan bero på andra tillfälliga 
orsaker som bolaget inte kunnat ha kontroll över. För att på bästa sätt fånga upp detta kommer 
forskargruppen att undersöka bolagens avvikelser under två år i kombination med 
motiveringsanalysen.  

                                                
 
76 Henny Olsson & Stefan Sörensen. Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl. 2011, 
s. 18 
77 Ibid. s. 97 
78 Alan Bryman & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 2013, s. 49 
79 Henny Olsson & Stefan Sörensen. Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl. 2011, 
s. 54 
80 Alan Bryman & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 2013, s. 49 
81 Henny Olsson & Stefan Sörensen. Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl. 2011, 
s. 100 
82 Ibid. s. 106-109 
83 Henny Olsson & Stefan Sörensen. Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl. 2011, 
s. 106-109 

Figur 3: Metodtriangulering 
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3.4.1 Deskriptiv undersökning 
Den deskriptiva undersökningens huvudsakliga syfte är att vara beskrivande och förutsätter att 
det redan finns en viss kunskap inom ämnet sedan tidigare.84 Därför har undersökningen 
specifikt avgränsats till att finna samband mellan avvikelser och motiveringar i förhållande till 
ägarstrukturen.  
Genom en detaljerad beskrivning, i form av diagram och tabeller där fokus främst legat på 
bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapport, har detta möjliggjorts. 

 Datainsamlingsmetod och litteratursökning 
Studien har valt att använda sig av sekundär data, d.v.s. data som samlats in tidigare och finns 
därför redan tillgänglig för forskarna.85 Den sekundära empirin har till största del tagits ur 
kurslitteratur, böcker, vetenskapliga artiklar samt nätbaserade källor och har sammanställts 
och analyserats på så sätt att det blir relevant för studien. 
Artiklar och tidskrifter har varit till stor hjälp vid framställandet av inledningen och 
bakgrunden till problemet. Detta i kombination med kollegiets hemsida för bolagsstyrning har 
bringat fler perspektiv på problemet där utvecklingen från olika kontinenter förklarats. 
Genom kurslitteratur och vetenskapliga artiklar beskrevs kollegiets syfte med den svenska 
koden. Detta jämfördes i sin tur med den finansiella informationen i form av 
bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar som hämtades från bolagens hemsidor. Den 
finansiella informationen användes till största del för att förstå bolagens efterlevnad av den 
svenska koden för bolagsstyrning och på så sätt jämföras med respektive bolags ägarstruktur. 
Datainsamlingen gällande efterlevnaden har begränsats till årsredovisningar och 
bolagsstyrningsrapporter för 2013 och 2014 då alla bolag ännu inte släppt rapporterna för 
2015.  
Informationen om deras ägarstruktur kunde hittas i deras årsredovisningar men även andra 
webbaserade källor där procentandelarna var sammanställda i praktiska tabeller.  
Den lättillgängliga informationen kring tillämpningen av koden och ägarstrukturen har 
underlättat studien och hjälpt att svara på problemformuleringen. 

3.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet tar hänsyn till om kvalitén på måttet är logisk, pålitlig och säker86.  Genom att 
analysera och förklara tillförlitligheten hos olika mått som används i studien kan forskarna 
mäta huruvida resultaten varit av slumpmässig karaktär eller om de skulle vara detsamma vid 
framtida genomförande av samma undersökning.87  
Med hjälp av noga granskning, analys och sammanställning av insamlad data kan 
reliabiliteten öka i en undersökning.88  
Det är även nödvändigt att ta hänsyn till måttets stabilitet eftersom att ett icke repeterbart 
resultat kan betraktas som icke reliabelt och därmed mister sin tillförlitlighet samt ha en 
negativ inverkan på validiteten.89  

                                                
 
84 Henny Olsson & Stefan Sörensen. Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl. 2011, 
s.45 
85 Ulf Lundahl & Per-Hugo Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 3 uppl. 1999, s. 131-
132 
86 Alan Bryman & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 2013, s. 78 
87 Ibid. s. 62-63 
88 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2 
uppl. 1997, s. 163. 
89 Alan Bryman & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 2013, s. 63 
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Forskningen utgick från 2013 och 2014 års bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar hos 
150 bolag på Stockholmsbörsens small-, mid- respektive large cap som mätinstrument. 
Granskning av resultatet genomfördes vid 3 tillfällen för att säkerställa att eventuella 
slumpmässiga fel inte fått konsekvenser på resultatet. Dessutom kontrollerades resultatet av 2 
olika forskare under dessa 3 tillfällen för att försäkra att inget fel förbises. Det inträffade inga 
större slumpmässiga fel och därav kan undersökningen anses ha god reliabilitet. 

3.5.2 Mätningsvaliditet 
För att analysera om slutsatserna efter en undersökning är sammanhängande eller inte 
används validitet.90 Det är därför av högsta relevans att den empiri som redogörs är tillräckligt 
pålitlig och rimlig för att kunna besvara undersökningens syfte.91 En noggrann redogörelse av 
respektive bolags bolagsstyrningsrapport ger upphov till att korrekt empiri inhämtats och kan 
kopplas till svensk kod för bolagsstyrning. Detta är en förutsättning för att relationen mellan 
korrekt data och det generella fenomenet ska anses vara valid.92 Analysen, som omfattas av 
totalt 150 slumpmässigt utvalda bolags diverse rapporter, har resulterat i att undersökningens 
syfte och problem besvarats. Granskningen medförde även en ökad förståelse för 
användningen av svensk kod för bolagsstyrning.  
Den svenska koden för bolagsstyrning är direkt kopplad till bolagens bolagsstyrningsrapporter 
varifrån den primära empirin inhämtades. Detta säkerställer en hög validitet då insamlad data 
direkt är kopplad till undersökningens syfte. Dessutom jämfördes empirin för att binda 
bolagens motiveringar till svenska koden för bolagsstyrning.  
En nackdel med detta är att bolagsstyrningsrapporterna är sammanställda av bolagen själva 
vilket kan ifrågasätta objektiviteten i empirin och om bolagen verkligen gör som de påstår.  
Eftersom att det dock inte finns en granskningsfunktion av bolagsstyrningsrapporter (av den 
anledningen att koden inte är tvingande) kan objektiviteten inte mätas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                
 
90Alan Bryman & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 2013, s.63 
91 Ibid. s. 65 
92 Ulf Lundahl & Per-Hugo Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 3 uppl. 1999, s. 152 
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4. Empiri 
I detta avsnitt redovisas den insamlade empirin i form av olika diagram samt förklaringar till 
dessa. Här sammanfattas och sammanställs resultatet med hjälp av diagrammen för att 
vidare i nästa avsnitt analyseras. Fokus kommer att läggas på skillnaderna mellan 
koncentrerat och spritt ägande där avvikelserna presenteras i enlighet med ”följ eller 
förklara”-principen.  

 Ägarstruktur 
I figur 4 syns en sammanställning av 
ägarstrukturen i undersökningens urval där 
bolagen har grupperats efter koncentrerat 
respektive spritt ägande. Av figuren framgår att 
en knapp majoritet av de undersökta bolagen 
präglas av en koncentrerad ägarstruktur (54 %), 
medan de bolagen som har spritt ägande uppgår 
till 46 %. Detta ger undersökningen en relativt 
jämn fördelning mellan de två strukturerna. Det 
jämförande upplägget mellan koncentrerat och 
spritt ägande kommer att fortlöpa under hela 
empiriavsnittet för att kunna hitta samband till 
de två ägarstrukturerna.  

 Tillämpning av den svenska 
koden för bolagsstyrning  

Av bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar kan det utläsas hur bolagen efterlever den 
svenska koden för bolagsstyrning. Bolagen redovisar även vilka punkter de avviker från och 
varför detta görs. De beskriver även vilken lösning de valt istället i enlighet med ”följ eller 
förklara”-principen. Nedan följer en sammanställning av tillämpningen av koden, där bolagen 
fördelats efter huruvida de valt att följa koden till fullo eller om de valt att avvika från en eller 
flera punkter. 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Tillämpning av koden 2013 
Figur 5: Tillämpning av koden 2014 

54%46%

ANDELEN	KONCENTRERAT	
RESPEKTIVE	SPRITT	ÄGANDE	

Koncentrerat	ägande	81	st Spritt	ägande	69	st

Figur 4: Visar andelen koncentrerad respektive spritt ägande 
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Sammanställningen av resultaten ovan visar hur tillämpningen av koden ser ut år 2013 
respektive 2014.  
Totalt 83 bolag valde att avvika från en eller flera punkter 2013 gentemot 80 bolag 2014. De 3 
bolag som tidigare avvek från koden, har under 2014 valt att följa koden till fullo.  
Under 2013 valde 52 av 81 koncentrerade bolag att avvika från koden, resterande 29 bolag 
har en eller flera avvikelser. Majoriteten av bolagen med spridda ägandeförhållanden har 
däremot valt att följa koden utan avvikelser, varav 39 av 69 bolag inte avvek från koden. 64 % 
av de koncentrerade bolagen valde att avvika från koden 2013, i jämförelse med de spridda 
bolagen som uppgick till 43 %.  
Procentandelen under 2014 sjönk däremot för bolagen med koncentrerad ägarstruktur till 59 
%, medan de med spritt ägande hade en procentandel på 45 %.  
Ett bolag kan dock avvika från fler än en punkt vilket skildras i procentform i diagrammet 
nedan.  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Av de undersökta bolagen har de flesta inga avvikelser eller avviker endast från en punkt i 
bolagskoden. Dessa utgör en klar majoritet båda åren. Av diagrammet framgår även att 
procentandelen för de som har fler än en avvikelse är låg och skiljer sig inte från 2013 till 
2014. Det enda som skiljer sig är bolagen med en eller ingen avvikelse, där bolagen med en 
avvikelse sjönk med två procentenheter medan bolagen med ingen avvikelser ökade med två 
procentenheter.  En djupare redogörelse kring avvikelserna för varje punkt redovisas i figur 9.  

  

Figur 8: Avvikelsegrad i procentform 2013 Figur 7: Avvikelsegrad i procentform 2014 
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Figur 9: En sammanställning av punkterna bolagen avvek från 
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I figur 9 och 10 kan det utläsas vilka punkter som bolagen avvikit från år 2013 och 2014. Det 
redogörs även för antalet avvikelser från dessa punkter och det framgår tydligt att avsnitt 2, 7 
och 9 har flest avvikelser. I bilaga 2 hittas alla avsnitt i bolagskoden där avsnitt 2 handlar om 
val och arvodering av styrelse och revisorer, avsnitt 7 om styrelsens arbetsformer och avsnitt 
9 om ersättningar till ledande befattningshavare. Punkt 7.3, där flest avvikelser förekommit, 
handlar om att bolagen ska inrätta ett internt revisionsutskott. Utskottet ska bestå av minst tre 
styrelseledamöter där majoriteten ska vara oberoende bolaget och bolagsledningen, en av 
dessa ska även vara oberoende bolagets större ägare.      

 

 

 

 

 

 

Under 2014 har antalet avvikelser från 2.4 ökat medan punkten 7.3 har fått färre avvikelser, 
vilket leder till att punkt 2.4 har flest avvikelser under 2014. Punkt 2.4 och 7.3 regerar 
gällande flest avvikelser precis som under 2013 och ingen markant skillnad kan avläsas. De 
flesta avvikelserna sker kring samma avsnitt även under 2014 och därför kommer dessa 
presenteras i separata diagram tillsammans med motiveringarna till avvikelserna. Fokus 
kommer att ligga på de avsnitt som förekommer flest gånger men forskarna kommer även att 
ta hänsyn till de mindre förekommande avsnitten 1, 4 och 6.  

4.2.1 Avsnitt 2 i bolagskoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt punkt 2.1 ska bolaget inrätta en valberedning som ska ta fram förslag för arvodering av 
styrelse och revisor. Båda åren har 7 avvikelser från de koncentrerade bolagen förekommit på 

Figur 10: En sammanställning av punkterna bolagen avvek från 

Figur 12: Avvikelser från punkterna i avsnitt 2 2013 Figur 11: Avvikelser från punkterna i avsnitt 2 2014 
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denna punkt. Bolagen har motiverat dessa avvikelser med att de präglas av ett koncentrerat 
ägande.  
De resterande 4 avvikelserna gjordes av bolag med spridda ägandeförhållanden och dessa 
valde att motivera avvikelserna med att dem lagt fram förslaget att inrätta en valberedning 
men ännu inte hunnit konstruera den. Andra motiveringar som förekom var att bolagen vill 
minska på administration och spara resurser. Vissa bolag arbetade även enligt Luxemburgs 
lag, som säger att det inte är valberedningens uppgifter att ta fram förslag om arvodering, 
istället för att följa den svenska bolagskodens punkt 2.1. 
Punkt 2.3 i koden säger att valberedningen ska ha minst 3 ledamöter varav en ska utses till 
ordförande. Dessutom ska majoriteten av valberedningens ledamöter vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ytterligare ska minst en av dessa ledamöter som 
är oberoende bolaget och bolagsledningen även vara oberoende bolagets röstmässigt största 
aktieägare. Från denna punkt förekom det 12 avvikelser totalt under 2013 och 13 avvikelser 
under 2014.  
Motiveringarna skiljer sig inte särskilt mycket mellan de två ägarstrukturerna. De flesta ansåg 
att det var mest lämpligt att ha den största ägaren som ordförande i valberedningen med tanke 
på att den största ägaren även hade starkast röst på bolagsstämman.  
Enligt punkt 2.4, punkten med flest avvikelser 2014, ska inte styrelsen utgöra en majoritet av 
valberedningens ledamöter. Dessutom får ingen ur styrelsen vara valberedningens ordförande. 
Avvikelserna från denna punkt var många hos de koncentrerade bolagen och det berodde på 
att de ansåg att det var naturligt och lämpligt att den största ägaren eller styrelseordförande 
också var valberedningens ordförande. Bolagen ansåg att personerna hade kompetensen och 
egenskaperna för att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete. Kompetensen och 
egenskapen var även återkommande anledningar som bolagen med spritt ägande motiverade 
sina avvikelser från denna punkt med. De hade oftast en styrelseledamot som valberedningens 
ordförande.  
Avvikelser från denna punkt ökade för båda ägarstrukturerna från år 2013 till år 2014 där 
bolagen med koncentrerat ägande ökade i antalet avvikelser med 2 medan antalet avvikelser 
steg med 1 för bolag med spritt ägande.  
Enligt punkt 2.5 ska bolagen i god tid, dock senast 6 månader före årsstämman, på bolagets 
webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Det förekom inte 
många avvikelser från denna punkt och de som avvek motiverade detta, oavsett ägarstruktur, 
med att dem inte hann konstituera valberedningen i tid och därmed inte hann lämna 
uppgifterna senast 6 månader före årsstämman. Dessutom ska valberedningens förslag 
presenteras i kallelsen till bolagsstämman enligt punkt 2.6 vilket bolagen som avvek inte 
heller hann med av samma anledning som ovan.  
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Figur 13: Avvikelser från avsnitt 7 2013 Figur 14: Avvikelser från avsnitt 7 2014 

4.2.2 Avsnitt 7 i bolagskoden 
 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 7.3, som hade flest avvikelser av alla punkter i koden 2013, säger att revisionsutskottet 
ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Dessutom gäller även här att majoriteten är 
oberoende bolaget och bolagsledningen samt att minst en av dem som är oberoende bolaget 
även ska vara oberoende bolagets större ägare.  
De flesta avvikelserna som skedde från denna punkt berodde på att bolagen antingen inte hade 
något utskott eller endast hade två styrelseledamöter med i utskottet. Motiveringen från 
bolagen som inte hade något utskott var att de ansåg att det räckte med bolagsledningens 
interna kontroll där styrelsen hade ansvaret. De bolag som valde att ha två styrelseledamöter 
istället för tre motiverade detta med att det med tanke på bolagets storlek och verksamhet 
räckte med två styrelseledamöter.  
Vissa koncentrerade bolag hade även med representanter från deras större ägare i 
revisionsutskotten där motiveringarna, liksom innan, var att det ansågs naturligt att 
representanterna att med i utskotten då ägarna hade ett röstmässigt starkt kapital.   
Punkt 7.4, 7.5 och 7.6 handlar om att ha god intern kontroll med en egen granskningsfunktion, 
styrelsen ska träffa bolagets revisor minst en gång per år utan verkställande direktörens 
närvaro samt att styrelsen ska se till att revisorn granskar bolagets halvårs- eller 
niomånadersrapport översiktligt. Anledningarna har varit att bolagen inte kunde motivera den 
extra kostnad som en granskningsfunktion hade resulterat i och att styrelsen själva kunde 
hantera den interna kontrollen samt granskningen av rapporterna. Dessutom ansåg dem inte 
att det behövdes en träff med revisorn utan den verkställande direktörens närvaro.   
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4.2.3 Avsnitt 9 i bolagskoden 
 

	

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 9 behandlar ersättningar till ledande befattningshavare där punkt 9.1 säger att bolagen 
ska inrätta ett ersättningsutskott som ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningar. 
Bolagen som valde att avvika från denna punkt menade att styrelsen har ansvaret för detta. De 
anser att styrelsen ska ha direkt information och inflytande över dessa frågor och därmed 
finns inget behov för ett utskott.  
Punkt 9.2 avhandlar ersättningsutskottets sammansättning och innebär att styrelsens 
ordförande kan vara utskottet ordförande men att resterande ledamöter ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. De koncentrerade bolagen fortsätter att utgöra en 
majoritet av avvikelserna från denna punk och bolagen valde att ha en styrelseledamot med i 
utskottet. Ledamotens kompetens och egenskap ansågs vara lämpliga för utskottets uppgifter. 
Dessutom ville bolagen återspegla sina ägandeförhållanden i ersättningsutskottet då de starka 
ägarna säkerställde en hög kompetens i arbetet.  
Ett bolag valde att avvika från punkt 9.5 båda åren. Punkten handlar om att fastställa en gräns 
för maximala utfall av rörliga ersättningar som utgår kontant. Bolaget motiverade avvikelsen 
med att de är ett ungt företag i kraftig tillväxt och därför inte hunnit fastställa gränsen.  
Punkt 9.8, som endast förekom under 2014, handlar om aktie- och incitamentprogram. 
Intjänandeperioden får inte understiga 3 år enligt punkten och styrelseledamöter som inte är 
anställda i bolaget ska inte heller delta i program riktade till bolagsledningen. De 3 bolagen 
som avvek från punkten hade olika förklaringar. Ena förklaringen var att bolaget ingick 
incitamentprogrammet innan de började tillämpa koden och har för avsikt att i framtida 
incitamentprogram följa koden avseende dessa program. En annan förklaring var att det var 
den största ägarens förslag att införa incitamentprogrammet. Dessa understeg 3 år för att öka 
relationen mellan aktieägarna och bolagsledningen. Eftersom att den största aktieägaren med 
starkast röst i bolagsstämman valde att framföra det förslaget valde bolaget att införa 
programmet. Den sista förklaringen var att bolagets styrelseledamöter varit i bolaget i 17 
respektive 20 år och därför ansågs vara berättigade att ingå i incitamentprogrammet.  
 
 
 
 
 

Figur 16: Avvikelser från avsnitt 9 2013 Figur 15: Avvikelser från avsnitt 9 2014 
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4.2.4 Resterande punkter 
 

  

 

 

 

 

Ovanstående punkter är dem där det förekommer minst avvikelser från och därför läggs inte 
stor vikt vid dessa. Det framgick tydligt att spridda bolag avvek från avsnitt 1 och 6 medan de 
koncentrerade bolagen dominerade avvikelserna från avsnitt 4.  
De koncentrerade bolagen förklarade avvikelserna med att de hade majoritetsägare som 
säkerställde hög kompetens och hade stort inflytande i bolaget. De ansågs därmed inte vara 
oberoende bolagsledningen enligt punkt 4.4.  
Gemensamt för de spridda bolagen var att de höll bolagsstämmorna på engelska eftersom att 
de var internationella företag med engelska som huvudspråk. Detta var en avvikelse från 
punkt 1.5. Dessa bolag hade även en annan sak gemensamt, de hade nämligen sitt säte i 
Luxemburg vilket var anledningen till att de avvek från 6.1. Bolagen följde Luxemburgs lagar 
istället avseende val av styrelsens ordförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Avvikelser från avsnitt 1, 4 och 6 2013 Figur 17: Avvikelser från avsnitt 1, 4 och 6 2014 
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5. Analys 
I det här kapitlet kommer forskarna att analysera empirin som sammanställdes i tidigare 
avsnitt och kopplas till teorierna och tidigare forskning samt problemformuleringen. 
Forskarna avser att söka samband mellan spritt och koncentrerat ägande i förhållande till 
kodens efterlevnad med hjälp av teorierna och empirin.  

 Koncentrerade bolags efterlevnad av koden 
Eftersom att övervakning av ledningen enligt agentteorin kan betraktas som agentkostnad kan 
det med hjälp av en låg separationsgrad minska på denna kostnad. Detta eftersom att bolag 
med koncentrerat ägande gärna vill ha med sina större aktieägare i styrande organ, vilket även 
framgår i den sammanställda empirin. På sådant sätt är de högst delaktiga i viktiga beslut som 
fattas inom bolaget och därför avviker bolagen från koden gällande organens sammansättning. 
Antalet avvikelser från koden dominerades av koncentrerade bolag, fler av dessa avvek 
istället för att följa koden till fullo (se figur 5 och 6). De mest förekommande avvikelserna 
bland de koncentrerade bolagen handlade om valberedningens (se figur 11 och 12), 
revisionsutskottets (se figur 13 och 14) och ersättningsutskottets (se figur 15 och 16) 
sammansättning. Aktieägarna valdes att ingå i diverse styrelseuppdrag bland de koncentrerade 
bolagen med motiveringen att personen är mest lämplig på grund av att den representerar 
majoritetsägaren.  
När aktieägarna är delaktiga i bolagens styrande organ ökar det interna ägandet i bolaget. Ett 
internt ägande leder inte bara till en högre utdelning utan även till bättre tillväxt och 
ekonomisk välmående i bolaget. Detta menade Singh et al i sin forskningsartikel som 
presenterades i avsnittet ”tidigare forskning”. Utomstående aktieägare ser företagsbuffert som 
”financial slack” men med ett högt internt ägande delar plötsligt agenten och principalen 
åsikter vilket får dem att arbeta mot samma mål. På sådant sätt menar Singh et al att 
agentkostnaderna minskar i bolaget.  
Att aktieägarna får vara med i beslutsfattandet anses vara naturligt enligt bolagen och det 
överensstämmer med vad agentteorin går ut på. Aktieägarna vill se till sina egna intressen 
enligt teorin vilket driver dem in i bolagens styrande organ och på så sätt underlättar 
övervakningen av ledningen för sig själva. På sådant sätt kan aktieägarna få agenten att arbeta 
efter ett gemensamt mål istället för att denne ska se till sina egna intressen, vilket resulterar i 
en bättre relation.  
Ett deltagande i de styrande organen innebär inte endast att det sänker på agentkostnaderna, 
det innebär även att ägarna är mer engagerade i bolagen då dem kan samla in mer information 
om besluten som ska fattas. Genom att utnyttja sin röststyrka kan större aktieägare som är 
aktiva i bolagets olika organ och som har all information tillgänglig rösta fram en 
ledningsgrupp som ser till att företagets syften överensstämmer med deras personliga mål. Det 
som styrker detta beteende är att många av avvikelserna från punkt 2.4 (valberedningens 
sammansättning) motiveras med att det är naturligt att ha med deras större ägare i 
valberedningen. Eftersom att det är valberedningens uppgift att ta fram förslag på 
styrelseledamöter underlättar detta för ägarna att rösta fram en ledningsgrupp som ser till att 
de arbetar mot gemensamma mål, vilket förklarades innan.   
Christian Andres m.fl. förklarade i sin forskningsartikel ”Setting a fox to keep the geese – 
Does the comply-or-explain principle work?”, vilket presenterades i avsnittet ”tidigare 
forskning”, ett samband mellan ägarstrukturen och informationskanalen som bolaget använder 
för att nå ut till sina ägare. Ett bolag med koncentrerat ägande har lättare att ha en direkt 
kontakt med sina ägare. Ägarna kommer på sådant vis enligt exit & voice teorin att höja 
rösten och tycka till istället för att ”hoppa av båten” när det råder delade meningar kring vissa 
beslut. Komponenten ”voice” i teorin mäter huruvida aktieägare har en talan i bolaget och kan 
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påverka besluten genom att säga ifrån. Eftersom att Christian i sin forskningsartikel förklarade 
att den direkta kontakten mellan ägaren och ledningen är starkare i de koncentrerade bolagen, 
där bolagen ofta har med sina större ägare i de beslutande organen, är ”voice-beteendet” mer 
förekommande.  Ett voice-beteende syftar till att generera information om företagets 
nuvarande situation vilket kan leda till att en ny ledningsgrupp sedan röstas fram. Precis som 
det nämndes innan leder ett högt deltagande till att informationssamlingen underlättas och 
teorin menar att ägarna kan visa missnöje genom att delta och rösta på bolagsstämman.  
Bolagen avviker från koden gällande de olika organens sammansättning genom att hjälpa 
aktieägarna delta i de styrande organen och på så sätt underlätta för ägarna att tycka till om 
olika beslut. Bolagen välkomnar på så sätt ett ”voice-beteende” vilket minskar incitamenten 
till ett ”exit-beteende” hos ägarna.  
Ett ”exit-beteende” innebär att ägarna väljer att kliva av bolaget för att visa missnöje, vilket 
förklarats tidigare. Benägenheten att kliva av bolaget är lägre hos koncentrerade bolag då det 
är enklare för de att visa sitt missnöje genom deras aktiva deltagande. Skulle ett ”exit-
beteende” ske skulle det få en stor indirekt påverkan på företaget med tanke på ägarens 
röstmässigt starka kapital till skillnad från bolag med spridda ägandeförhållanden. 

 Spridda bolags efterlevnad av koden 
Till skillnad från koncentrerade bolag har ägarna i bolag med spridda ägandeförhållanden inte 
samma möjlighet att vara delaktiga i de beslutande organen. Ägarbilden är helt enkelt för 
spritt och det finns ingen stark majoritetsägare vilket leder till att det är svårt att etablera en 
stark och långvarig relation mellan ledningen och ägarna där båda arbetar för samma 
intressen. Med hänsyn till agentteorin är detta ett klassiskt problem som uppstår som effekt av 
spritt ägande med en hög separationsgrad. En hög separationsgrad leder å sin tur till högre 
agentkostnader. Anledningen är att bolag med spridda ägandeförhållanden får större 
svårigheter med att övervaka ledningen och därför måste lägga ner mer resurser. Med tanke 
på att övervakningen i spridda bolag är svårare att ta tag i, ökar risken för att bolagen antar 
projekt som reducerar aktieägarnas avkastning. Därför är det viktigt att tackla svårigheterna 
och ha en omfattande övervakning av ledningen för att bibehålla kontrollen över bolagets 
beslut.  
Av figur 5 och 6 framgår det att de spridda bolagen till största del följt koden utan avvikelser, 
särskilt eftersom att de inte har några majoritetsägare. Enligt agentteorin finns det i spridda 
bolag oftast minoritetsägare. Dessa skyddas av de regelverk som tagits fram, exempelvis den 
svenska koden för bolagsstyrning. Det kan vara anledningen till att många av de spridda 
bolagen, i enlighet med figur 5 och 6, följer koden till fullo vilket är en skillnad gentemot de 
koncentrerade bolagen. Detta kan kopplas till forskaren Chen Gongmengs forskningsartikel 
som beskrevs i avsnittet ”tidigare forskning”. Där förklarade han att bolagsstyrningen är till 
för att värna om ägarnas intressen i de spridda bolagen och hjälpa dessa med övervakningen 
av ledningen. Ägandeformen präglas av en hög separationsgrad och med hjälp av 
bolagsstyrningen (och dess diverse regelverk) ser ägarna till att ledningen arbetar mot samma 
mål. Detta skiljer sig från de koncentrerade bolagen, där bolagsstyrningen funkar som ett 
skydd till minoritetsägarna för att motverka att orättvisa beslut tas då majoritetsägarna har 
starkast röst.  
Många av de spridda bolagen som avvek från koden kompletterade oftast med internationella 
regelverk eller kod för bolagsstyrning som de i sin motivering nämnde att de följde istället. 
Vissa valde att avvika från avsnitten gällande sammansättningarna, men inte på samma grund 
som de koncentrerade bolagen. Här motiverades istället avvikelserna med att kompetensen 
och erfarenheten låg till grund för beslutet att personen ska tas med i de olika 
styrelseuppdragen. Två av de spridda bolagen hade däremot samma motivering som de 
koncentrerade, nämligen att de ”ingår i valberedningen p.g.a. störst ägare”. De har då haft en 
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ägare som sticker ut, men inte med tillräcklig andel röstmässig kapital för att utgöra en 
majoritetsägare enligt undersökningens krav.  
Ett par avvikelser har skett även från avsnitten gällande revisions- och ersättningsutskott, 
vilket framgår i figur 13 till och med figur 16, med förklaringen att merkostnaden för sådana 
utskott inte kan motiveras. Det ekonomiska kopplas dock vidare till ägarstrukturen då det 
anses räcka med att styrelsen sköter dessa på grund av bolagets komplexitet, d.v.s. att de 
präglas av spritt ägandeform.  
Ett bolag med spritt ägande har svårare att hålla en direkt kontakt med ägarna till skillnad från 
koncentrerade. Därför är det viktigt att avvikelserna förklaras tydligt i rapporterna.  Christian 
Andres menar att noggrannheten i att förklara avvikelserna i diverse rapporter påverkar 
storleken på agentkostnaderna. Bolagsstyrningen, som tidigare nämnts, funkar som ett skydd 
för aktieägarnas intressen i de spridda bolagen och en avvikelse från koden utan en bra 
förklaring kan skapa missnöje hos ägarna.  
Ett missnöje å sin tur kan leda till att aktieägarna väljer att kliva av eftersom att det är svårt att 
höja rösten med tanke på att de är minoritetsägare. Därför är ägarna här mer benägna till ett 
”exit-beteende” enligt ”Exit & Voice” teorin. Bolagen avviker till största delen inte från 
valberedningens sammansättning enligt figur 11 och 12, vilket gör det svårare för 
minoritetsägarna att delta och rösta fram en ledningsgrupp som ser till att jobba mot samma 
mål och värna om ägarnas intressen. Ägarna väljer därför att visa sitt missnöje genom att 
kliva ut ur bolaget. Detta kan få en påverkan på aktiekursen om flera aktieägare skulle sälja 
sina aktier, vilket skapar ett incitament åt ledningen att aktieägarna väljer bort bolaget på 
grund av att det finns bättre alternativ.  
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6. Slutsats 
Forskarnas slutsatser, som är baserade på empirin och analysen, kommer att presenteras 
nedan. Slutsatserna kommer att förklaras och radas upp i punktform. 
 
Denna studie avsåg besvara huruvida det fanns ett samband mellan ägarstrukturen i bolaget 
och efterlevnaden av svensk kod för bolagsstyrning. Under arbetets gång har forskarna 
undersökt motiveringarna till avvikelserna noggrant och kan dra slutsatsen att det finns ett 
samband. Det upptäcktes tidigt i analysen att bolag med koncentrerat ägande gärna avviker 
från punkter i koden som inte tillåter de ha med sina större ägare i beslutsfattande organ. Å 
andra sidan väljer bolag med spritt ägande att följa koden i större utsträckning, då de inte har 
samma möjlighet att engagera sina aktieägare i beslutsprocessen. Istället framgår det att 
spridda bolag som avviker från koden vill ha med kompetensen och egenskaperna som 
personen bidrar med i diverse uppdrag, trots att koden avråder att beroende ledamöter i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen ska ingå i dessa organ. 
 

• Det	finns	ett	samband	mellan	ägarstrukturen	i	bolaget	och	efterlevnaden	av	den	
svenska	koden	för	bolagsstyrning.	

• På	grund	av	ägarbilden	vill	koncentrerade	bolag	engagera	sina	ägare	i	beslutsfattande	
organ	och	avviker	från	koden	på	dessa	grunder.	

• På	grund	av	ägarbilden	har	inte	spridda	bolag	samma	möjlighet	att	engagera	sina	
aktieägare	och	avviker	därför	inte	från	koden	på	dessa	grunder.	
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7. Diskussion 
I detta kapitel kommer problematiken som forskarna stött på under arbetets gång att lyftas 
fram. Dessutom kommer det att föras en personlig diskussion kring hela forskningsprocessen. 
Forskarna avser även att redogöra för vad framtida forskning inom ämnet bör tänka på. 
 
Bolagsstyrning var från början ett främmande ämne för oss. När vi båda fick nys om vad 
bolagsstyrning innebär kände vi direkt att det var ett ämne vi ville fördjupa oss i. Vi hade 
dock svårt att hitta rätt problem att undersöka från början, men när det väl var på plats flöt 
allting på.  
Arbetet var omfattande i det avseendet att det krävdes mycket tid och engagemang för att 
samla på sig all information som framgick i årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. 
Däremot bidrog det till en ökad kunskap, inte bara inom ämnet utan även om bolagen och hur 
börsen fungerar.  
Till en början var vi inställda på att ha ett litet urval om 30 bolag, men upptäckte snart att det 
skulle behövas en mer omfattande studie för att lyckas med undersökningens syfte.  
En motgång vi stötte på var att vissa bolag hade sitt säte i utlandet vilket medförde att dessa 
följde internationella regelverk eller koder istället. Detta hade vi inte räknat med från början, 
men det visade sig att dessa bolag även kompletterade med den svenska koden för 
bolagsstyrning vilket gjorde att de ändå blev relevanta för studien.  
Det som förenklade vårt arbete var att de flesta hade specifika avsnitt i sina årsredovisningar 
för just bolagsstyrning om hur man tar hänsyn till kodens bestämmelser. Detta gjorde 
insamlingen av empirin betydligt enklare och mer tidsbesparande.  
I och med att sambanden mellan ägarstrukturen och kodens efterlevnad visade sig vara tydlig 
blev det enklare att generalisera resultatet. Vi tror att resultatet hade varit detsamma om 
undersökningen hade gjorts om vid senare skede så länge förutsättningarna (framförallt 
regelverken) är densamma. Dessutom tacklades problemen med reliabiliteten och validiteten i 
och med urvalets sammansättning. Urvalet var dock svår att förklara och därför skapades ett 
urvalsträd för att underlätta förståelsen för hur vi valt ut bolagen.  

 Metodkritik 
Ett obundet slumpmässigt och systematiskt urval anses vara ett bättre urval ur synvinkeln 
generaliserbarhet än t.ex. bekvämlighetsurval.93 Urvalet är tänkt att representera populationen 
och mätbar data och resultaten bör kunna generaliseras för att undersökningen ska anses vara 
valid. Ett generaliserbart resultat genererar även en replikerbar studie och höjer på så sätt 
undersökningens reliabilitet.94  
Insamlingen av data som består av företagens tillämpning av koden kommer till största del 
från bolagens egna rapporter. Bolagsstyrningsrapporterna som de själva ger ut kan därför 
anses som ensidiga där rapporterna idealiserar bolagen och det som skrivs inte alltid speglar 
verkligheten. Detta i sin tur sänker studiens generaliserbarhet och leder till att resultatet inte 
kan anses vara reliabel.  
För att på bästa sätt handskas med detta problem och se till fler perspektiv än bolagens egna 
har forskarna försökt att ta hänsyn till olika skandaler och dylikt som bolagen präglats av 
genom åren. Men den bristfälliga informationen kring dessa fenomen gör att 
generaliserbarheten och reliabiliteten sjunker.  

                                                
 
93 Alan Bryman, Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1 uppl. 2005, s.210 
94 Ibid. s. 93-96 
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 Förslag på framtida forskning 
Inför framtida forskning kan man lägga ner mer vikt på att undersöka rapporternas omfattning 
i förhållande till ägarstrukturen. Förklarar spridda bolag sina avvikelser tydligare och mer 
omfattande än de koncentrerade bolagen? 
En annan intressant synvinkel att ta hänsyn till vid framtida forskning är att undersöka 
huruvida bolagen verkligen följer koden såsom de själva påstår i sina 
bolagsstyrningsrapporter genom att mäta ”exit & voice”-beteendet i bolaget.  
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9. Bilagor 

 Bilaga 1 - Empiri 

9.1.1 Small Cap 
 

Bolag Avviker 
2013? 

Avviker 
2014? 

Koncentrerat Spritt Anledning? 

 Acando B 7.3 7.3 1  Anser att det räcker med 
bolagsledningens interna kontroll 
pga. bolagets verksamhet och 
storlek 

 AllTele A 7.3 7.3 1  Ej revisionsutskott, styrelsen anser 
att det räcker med att de ansvarar 
för detta 

 Arise 2.4, 7.3 2.4 1  2.4: Ordförandens egenskaper. 7.3: 
Uppgifterna har uppfyllts väl med 
endast 2 ledamöter, anses räcka 

 Avega Group B Nej Nej  1  

 BE Group Nej Nej 1   

 Beijer Electronics Nej Nej  1  

 BioInvent 
International 

2.5 2.5  1 Tog längre tid än beräknat att 
konstituera valberedningen 

 Biotage Nej Nej  1  

 Björn Borg Nej 2.4  1 Stor aktieägare under många år och 
därav anses kvalificerad 

 Boule Diagnostics Nej Nej  1  

 BTS Group B 
 

7.6 7.6 1  Kan inte motivera merkostnaden för 
sådan revisorsgranskning 

 Concordia 
Maritime B 

 
Nej 

 
Nej 

 
1 

  

 CTT Systems 7.3 2.4, 7.3  1 7.3: Koncernen har en begränsad 
komplexitet. 2.4: Allas intresse & 
ändamålsenligt att styrelsen ingår i 
valberedningen 

 Dedicare B Nej Nej 1   

 DGC One Nej Nej 1   

 DORO Nej Nej  1  

 Elanders B 2.3 2.3 1  Anser att det är naturligt att den 
största aktieägaren med starkast röst 
på bolagsstämman är ordförande 
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 Elos Medtech B Nej Nej 1   

 Enea Nej Nej 1   

 Eniro Nej Nej  1  

 eWork Scandinavia 2.3, 9.5 2.3, 9.5 1  Ungt företag i kraftig tillväxt som 
håller starkt om sina grundare och 
huvudägare 

 FormPipe Software Nej Nej  1  

 Havsfrun 
Investment B 

2.1, 9.1 2.1, 9.1 1  2.1: Koncentrerat ägande. 9.1: Liten 
styrelse och litet företag, därav 
inget behov av utskott 

 I.A.R Systems 
Group 

Nej Nej  1  

 Karolinska 
Development B 

Nej Nej 1   

 Knowit Nej Nej  1  
 
Malmbergs 
Elektriska B 

 
2.3, 7.3, 
9.1 

 
2.3, 7.3, 
9.1 

 
1 

 7.3 & 9.1: Styrelsen ska få direkt 
info och ha inflytande över dessa 
frågor. 2.3: Koncentrerade och 
enkla ägande 

 Micro Systemation 
B 

9.8 9.8 1  Varit i bolaget i 17 respektive 20 år 

 Midsona B Nej Nej 1   

 Midway B 2.3, 7.3 2.3, 7.3 1  Representanter från större ägare 
med i valberedningen och 
revisionsutskott pga. att de 
kontrollerade stora delar av aktierna 

 MultiQ 
International 

2.4, 4.3, 
2.5 

2.3, 2.4, 
2.5 

1  Gjorde ett förvärv som ändrade 
ägandeförhållandena och därav 
deras avvikelser 

 NeuroVive 
Pharmaceutical 

9.8 9.8  1 Incitamentprogrammet ingicks 
innan bolaget började tillämpa 
koden och har för avsikt att följa 
koden i framtida program 

 Nordic Service 
Partn. Holdings 

Nej 1.1, 2.5 1  1.1: Tid och plats för bolagsstämma 
inte beslutats i tid. 2.5: 
Valberedningen inte valts i tid 

 NOTE 7.3 7.3  1 Pga. bolagets och styrelsens storlek 
anser bolaget att det räcker med två 
ledamöter i utskottet 

 Novestra 9.1, 7.3 9.1, 7.3  1 Styrelsen ska få direkt info och ha 
inflytande över dessa frågor och 
därav utgör styrelsen båda utskotten 

 Odd Molly 
International 

Nej Nej 1   
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 Opcon 2.1, 9.1, 
9.8 

2.1, 9.1, 
9.8 

 1 2.1: Minska administration & spara 
resurser. 9.1 & 9.8: Indirekt största 
ägare, hans förslag att införa 
incitamentsprogram 

 Ortivus A 7.6 Nej  1 Kan inte motivera merkostnaden för 
sådan revisorsgranskning 

 Poolia B Nej Nej 1   

 Precise Biometrics 7.4, 2.6 2.6  1 7.4: Inte behövligt med särskild 
internrevision, styrelsen sköter det. 
2.6: Valberedningens förslag 
lämnades in sent 

 Prevas B Nej Nej 1   

 Proact IT Group 7.6 7.6  1 Merkostnaden kan inte motiveras 
pga. bolagets grad av komplexitet 
och affärsrisker 

 Probi Nej Nej 1   

 Rottneros 2.6 Nej 1  Pga. ett uppköp som ändrade 
ägarförhållanden hann inte 
valberedningen ta med förslaget i 
kallelsen till årsstämman 

 Seamless 
Distribution 

Nej Nej  1  

 Semcon Nej Nej 1   

 SinterCast Nej Nej  1  

 Softronic B 2.3, 4.4, 
9.2 

2.3, 4.4, 
9.2 

1  Stora starka ägare med inflytande i 
styrelsen och kommittéernas arbete, 
säkerställer hög kompetens 

 Stockwik 
Förvaltning 

Nej Nej  1  

 Svedbergs B 2.4, 9.2 2.4, 9.2 1  2.4: Ordförandens egenskaper. 9.2: 
Styrelsen vill ha hand om dessa 
frågor 

 Swedol B 2.4 2.4 1  Valet bedömdes ge kontinuitet till 
valberedningens arbete 

 Uniflex B 7.4, 7.6 7.4, 7.6 1  Styrelsen, ledningen & revisorer 
uppfyller för närvarande det 
behovet 

 XANO Industri B Nej Nej 1   
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9.1.2 Mid Cap 
Bolag Avviker 

2013? 
 

Avviker 
2014? 

Koncentrerat Spritt Anledning 

 Active Biotech 2.4 2.4 1  Natrultigt att största ägaren också 
leder valberedningens arbete 

 Addtech B 2.4, 7.6 2.4  1 2.4: känner ägare och bolaget väl. 
7.6: bidrar till kostnader som ej kan 
redovisas. 

 Arcam NEJ NEJ  1  

 Avanza Bank 
Holding 

7.3 7.3  1 hela styrelsen fullgör 
revisionsutskottets uppgifter 

 Beijer Alma B 2.4, 4.2 2.4, 4.2 1  2.4: årsstämma = störst ägare 
ordförande, beroende huvudägare. 
4.2 VD= suppleant  

 Bilia A NEJ NEJ  1  

 BioGaia B 7.3 7.3 1  begränsat storlek av transaktioner i 
bolaget 

 Bufab 2.1 2.1  1 2013: första år på börsen. 2014: inte 
hunnit skapa en  

 Bulten 7.4 7.4  1 ej ekonomisk försvarbart med ännu 
en administrativ funktion, har intern 
kontroll 

 Bure Equity 7.4 7.4  1 styrelse: behövs ej 
granskningsfunktion, arbete sker 
löpande av ansvariga 

 Byggmax Group 7.4 NEJ  1 enkel juridisk/operativ struktur, 
utarbetad styrelse & 
internkontrollsystem 

 Catena NEJ NEJ 1   

 Cavotec 1.5 1.5  1 Håller bolagsstämma på engelska 
pga. Schweisiskt bolag 

 Cloetta B NEJ NEJ 1   

 Concentric NEJ NEJ  1  

 Corem Property 
Group 

NEJ NEJ 1   

 Creades A 2.4 2.4 1  årsstämma: ordförande i 
valberedningen ledamot som 
representerar största ägare 

 Diös Fastigheter NEJ NEJ  1  
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 Duni 7.3 NEJ 1  ersättningsutskott uppfyller sina 
uppgifter effektivt med endast 2 
styrelseledamöten 

 East Capital 
Explorer 

 
 
NEJ 

 
 
2.4 

 1 rimligt med representant från 
största ägaren som ordförande -> 
äganderätten 

 Fagerhult NEJ NEJ 1   

 Fast Partner 4.2 4.2 1  styrelsens sekreterare 
styrelsesuppleant pga. hög 
kompetens 

 Fenix Outdoor 
International B 

2.1, 9.1 2.1, 9.1 1  2.1: ej nödvändig pga. ägar-
sammansättning. 9.1: styrelse 
ansvarar  

 Gunnebo NEJ NEJ 1   

 Haldex 2.4 2.4  1 representant för största ägare 
lämplig som ordförande för 
valberedning 

 HEBA B NEJ 4.2  1 styrelsesuppleant: undvika 
dubblering av ordinarie ledamoten 
från samma familj 

 HiQ International 9.1 9.1  1 ers.utskott behandlas av styrelsen i 
sin helhet pga. kompetens & 
bolagets bästa 

 HMS Networks Nej  2.3, 7.3, 
7.4 

1  2.3: representant från största ägare 
utgör valberedning. 7.3, 7.4: ej 
behov, endast 2 

 Hoist Finance 2.1 2.1  1 Har ingen valberedning för 
tillfället, förslaget har lags fram 
inför framtiden 

 Invisio 
Communications 

NEJ NEJ  1  

 ITAB Shop 
Concept B 

 
NEJ 

 
NEJ 

 
1 

  

 KappAhl NEJ NEJ  1  

 Kungsleden NEJ 1.3  1 tidigare inbokade engagemang, 
därav få närvarande på extra 
bolagsstämma 

 Lindab 
International 

2.4 NEJ  1 3 styrelseledamöten, pga. anses 
ändamålsenligt med dessa 
representanter 

 Medivir B NEJ NEJ  1  

 Mekonomen NEJ NEJ 1   

 Mycronic NEJ NEJ 1   
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 Nederman Holding NEJ NEJ 1   

 Nolato B 2.4, 7.3  2.4, 7.3 1  2.4: naturligt att störst ägare utgör 
valberedning. 7.3: 2 pga. styrelsens 
storlek 

 Nordnet B 9.2 9.2 1  lämpligt utifrån ledamots 
kompetens & erfarenhet, önskar 
spegla ägarförhållande 

 OEM International 
B 

2.4, 7.3 2.4, 7.3 1  2.4: rimligt med största ägare som 
ordförande pga. bolags storlek 7.3: 
storlek 

 Opus Group 2.3 2.3  1 ingår i valberedningen pga. att de är 
störst ägare 

 Orexo 4.3 4.3 1  pga. erfarenhet och kompetens, kan 
bidra till kommersiella tillgångar 
uppnås 

 Oriflame Holding 1.5, 2.1 1.5, 2.1  1 1.5: Bolagsstämma på engelska. 
2.1: Ej arvodering enligt 
Luxemburgs lag 

 Platzer Fastigheter 
Holding B 

7.3, 9.1 7.3 9.1 1  hela styrelsen fullgör utskottens 
uppgifter pga. styrelsen storlek 

 RaySearch 
Laboratories B 

2.1, 9.1, 
7.3 

2.1, 9.1, 
7.3 

1  2.1: uppfyller ej funktion pga. 
ägarstruktur. 7.3, 9.1: bolagets 
storlek, styrelse ansvarar 

 Rezidor Hotel 
Group 

2.5 NEJ 1  offentliggjorde ej valberedningen 
pga. vissa större ägare avstod från 
utse represen. 

 Sagax A 7.3 7.3 1  pga. styrelsens storlek 

 Sensys Gatso 
Group 

NEJ NEJ  1  

 Tethys Oil NEJ NEJ  1  

 Transcom 
WorldWide 

1.5, 1.7, 
6.1 

1.5, 1.7, 
6.1 

 1 1.5, 1.7: engelska officiellt språk 
pga. att alla förstår. 6.1: enligt 
Luxemburgs lag 

 Vitrolife NEJ NEJ  1  

 ÅF B NEJ NEJ 1   

 Öresund 2.3 2.3  1 lämpligt med största ägare 
representant för valberedningen 
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9.1.3 Large Cap 
Bolag Avviker 

2013? 
 

Avviker 
2014? 

Koncentrerat Spritt Anledning 

 Alfa Laval 2.4 2.4 1  Ledamoten anses vara väl lämpad 
för bästa möjliga resultat 

 Atlas Copco A NEJ NEJ  1  

 Axis 2.1 2.1 1  Styrelsen sköter förslaget om 
arvodering då de har rätt erfarenhet  

 Betsson B NEJ NEJ  1  

 Electrolux A 
(group) 

NEJ NEJ 1   

 Elekta B 2.4 2.4 1  Största aktieägaren anses vara 
lämplig 

 Ericsson A NEJ NEJ  1  

 Fabege 7.5 7.5  1 Styrelsen har inte funnit behov av 
att träffa revisorn  

 Getinge B 2.4 2.4 1  Styrelsens ordförande anses pga. 
egenskaper och erfarenhet vara 
lämpad för uppgiften 

 Hennes & Mauritz 
B 

2.4 2.4 1  Ett naturligt val med hänsyn till den 
koncentrerade ägarstrukturen 

 Hexagon B 7.3 NEJ 1  De anser att två ledamöter är 
tillräckligt pga. bolagets storlek 

 HEXPOL B 7.3 7.3 1  Pga. styrelsens storlek anser man 
att två ledamöter är tillräckligt 

 Hufvudstaden A 2.1 2.1 1  Pga. koncentrerat ägande  

 Industrivärden A 2.3 2.3  1 Pga. kompetens och erfarenhet 

 JM NEJ NEJ  1  

 Kinnevik A 2.4 2.4 1  Bolagets och aktieägares intresse 
att ordförande för styrelsen & 
valberedningen är samma 

 Klövern A NEJ NEJ  1  

 Latour B 2.3 2.3 1  Anser vara stora fördelar med 
erfarenheten och kontinuiteten  

 Loomis B 7.3  7.3  1   Anses tillräckligt med två 
ledamöter då dessa två har hög 
kompetens & liten styrelse 

Lundbergföretagen 
B 

2.1 2.1 1  Pga. koncentrerat ägande  
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 Lundin Petroleum 2.4 2.4  1 Pga. erfarenhet och stöd från större 
aktieägare 

 Melker Schörling 2.4 2.4 1  Ledamot anses kunna leda arbetet 
effektivt och uppnå bäst resultat för 
bolagets ägare 

 NIBE Industrier B 2.1, 7.3, 
9.1 

2.1, 7.3, 
9.1 

1  2.1: Pga. koncentrerat ägande. 7.3 
& 9.1: Styrelsen är inte tillräckligt 
stor för att ha utskott 

 Nordea Bank NEJ NEJ  1  

 Peab B 9.2 9.2 1  Ledamoten har lång erfarenhet och 
kompetens inom området 

 Ratos A 2.4 2.4 1  Pga. kompetens och erfarenhet har 
de valts trots beroende i förhållande 
till största ägarna 

 SAAB B Nej NEJ 1   

 Sandvik NEJ NEJ  1  

 SEB A NEJ NEJ  1  

 Securitas B 7.3 7.3 1  Anses tillräckligt med två 
ledamöter i utskottet pga. dess 
kompetens och erfarenhet 

 Skanska B NEJ NEJ  1  

 SKF A NEJ NEJ 1   

 SSAB A 9.2 9.2  1 Ledamotens erfarenhet inom 
Nordamerika där bolaget bedriver 
en internationell verksamhet 

 SWECO A 2.4 2.4 1  Företrädare för största ägaren bäst 
lämpad 

 Swedbank A NEJ NEJ  1  

 Swedish Match 7.6 7.6  1 Kan inte motivera en sådan 
merkostnad pga. bolagets stabila 
verksamhet 

 Tele2 A 9.2 NEJ 1  Ledamotens erfarenhet anses vara 
till nytta för bolaget och därför vald 
till kommitténs ledamot 

 TeliaSonera NEJ NEJ 1   

 Unibet Group 2.4, 7.3 7.3  1 2.4: Ordförande i styrelse & 
valberedning pga. kompetens. 7.3: 
Anses räcka med 2 ledamöter 

 Wallenstam B 2.3 2.3 1  VDn också är huvudaktieägare och 
därav anses lämpad som 
valberedningens ordförande 

 Wihlborgs 
Fastigheter 

7.3, 9.1 7.3, 9.1  1 Bolagets storlek motiverar inte att 
speciella utskott ska inrättas 

 


