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Sammandrag 
 

Studiens syfte är att belysa hur de mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsens A-lista har valt att 

tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Detta utförs genom att kartlägga eventuella avvikelser 

från koden samt dess motiveringar Vidare studeras samband mellan bolagens tillämpning av 

koden, och hur ägarstrukturen i bolagen ser ut. För att åstadkomma detta används exit- och 

voiceteori. Informationen har inhämtats genom en omfattande granskning av berörda bolags 

årsredovisningar samt bolagsstyrningsrapporter. Resultatet visar på att tillämpningen av koden 

varierar mellan olika bolag. Vidare kan vi dra slutsatsen att bolag med en stor ägare avviker mer 

frekvent från koden än bolag med mer utspritt ägande. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för de företagsskandaler som har medfört ett behov av 
ett striktare regelverk på bolagsstyrningsområdet. Först berörs problematiken på internationell 
nivå och vidare fokuseras på problemen i Sverige och de regelverk som där är aktuella. Därefter 
presenteras syftet med uppsatsen följt av en avslutande diskussion kring den metod som har 
använts.    
 

Under de senaste åren har ett flertal ekonomiska skandaler inträffat som bidragit till en hårdare 

reglering av bolagen. De kanske mest uppmärksammade skandalerna är de som involverade 

Enron och World Com, där bolagsledningen har dömts till långa fängelsestraff. Båda bolagen 

omsatte miljarder och visade mycket goda resultat. Det visade sig dock att företagens rapporter 

saknade substans och följderna blev konkurs och misstro mot hela kapitalmarknaden. I USA har 

detta medfört att ett omfattande regelverk implementerats, Sarbanes Oxley Act, som styr vad 

företagen får göra och inte får göra. Många svenska företag påverkas direkt av detta regelverk i 

och med att de är noterade på den amerikanska börsen. Även de svenska bolag som inte är 

noterade i USA påverkas indirekt av Sarbanes Oxley Act eftersom den har medfört diverse 

följdregler i EU och Sverige.  

 

Under senare tid har även det svenska näringslivet varit utsatt för hård kritik i samband med ett 

antal företagsskandaler, där exempelvis ABB och Skandias ledning visade upp orimligt höga 

ersättningsnivåer. I Sverige har det tidigare inte funnits någon reglering vad gäller 

bolagsstyrning, mycket beroende på att aktiebolagsslagen regler har ansetts som tillräckliga 

(SOU 2004:130, s. 4). Efter dessa skandaler tog dock debatten fart och det ansågs finnas ett 

behov av ett mer strikt regelverk inom bolagsstyrningsområdet. Detta medförde att regeringen 

tillsatte en kommitté, kallad kodgruppen, som tog fram svensk kod för bolagsstyrning, vars syfte 

är att bidra till en förbättrad styrning av svenska bolag. Koden ska tillämpas från och med den 1 

januari 2005 och i inledningsfasen gäller tillämpningskravet bolagen på A-listan, samt de bolag 

på O-listan som har ett börsvärde på över tre miljarder kronor (OMX group, 2006.) 

 

1.1 Problemdiskussion  
Majoriteten av det svenska folket är idag aktieägare, direkt eller indirekt via exempelvis 

pensionssparande, och berörs därför av hur de börsnoterade företagen sköts. Dagens Sverige är 
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ytterst beroende av ett näringsliv som är dynamiskt och värdeskapande och som har allmänhetens 

förtroende (SOU 2004:130, s. 2.) Det torde därför vara i både allmänhetens och aktieägarnas 

intresse att bolagen följer svensk kod för bolagsstyrning.   

 

Den svenska marknaden är med avseende på ägarstrukturen en aning speciell och kännetecknas 

av att de börsnoterade bolagen har ett koncentrerat ägande. Några få storägare har ofta kontrollen 

i bolagen. Storägare med stöd av röststarka aktier kan se fördelar med att knyta lojalitetsband 

mellan sig och företagsledningarna genom omfattande belöningssystem. Om företagsledningen 

och storägaren i stort sätt delar samma intressen och utåt agerar samfällt, finns det små 

möjligheter för en minoritet att hålla exempelvis ledningen ansvarig för att den skadat bolaget 

(Bergström & Samuelsson 2004, s. 5-6).  

 

En av anledningarna till att den nämnda koden är intressant är att den är ny och det därför inte har 

forskas så mycket på området. Ett antal studier har påbörjats och avslutats, men ännu finns det 

stora outforskade områden. Koden medför inte några egentliga juridiska sanktioner men om 

bolagen väljer att inte följa de uppställda reglerna, och om de inte förklarar varför, blir 

konsekvensen att de inte längre får vara kvar på Stockholmsbörsen (OMX group, 2006.) Om ett 

företag väljer att avvika från koden på någon punkt skall detta motiveras i den rapport som 

utformas av bolagsledningen. Problemet med följ eller förklara är svårigheterna för bolagen att 

veta vad som anses som ett acceptabelt antal avvikelser och hur en godtagbar motivering skall 

utformas. 

 

1.2 Syfte 
Denna studies syfte är att belysa hur de mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsens A-lista har 

valt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Detta görs genom att kartlägga eventuella 

avvikelser från koden samt dess motiveringar. Vidare studeras samband mellan bolagens 

tillämpning av koden, och hur ägarstrukturen i bolagen ser ut. För att åstadkomma detta används 

exit- och voiceteori.   
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1.3 Metod 
Vår studie är baserad på en dokumentanalys av årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. I 

vidare mening innebär dokumentanalys inläsning av ett skriftligt material, som sedan används i 

analysen och rapporten i den utsträckning som författaren tycker att det belyser 

frågeställningarna. I en snävare bemärkelse är dock dokumentanalys en metod där vissa texter 

ges status som källor eller data för själva undersökningen, på samma sätt som fältanteckningar, 

intervjuskrifter och liknande data (Repstad 1999, s.87). 

 

1.3.1 Urvalsdiskussion 

Kodgruppen har uttalat en rekommendation om att införandet av koden först ska drabba bolag 

noterade på A-listan samt de bolag på O-listan som har ett börsvärde på minst tre miljarder 

kronor (FAR INFO nr 6 2005; OMX group 2006). Från och med den 1 januari 2005 måste dessa 

bolag således anpassa sig efter koden och i sina årsredovisningar redovisa i vilken mån de valt att 

följa, respektive förklara varför de valt att inte följa koden. I vår undersökning har vi fokuserat på 

de mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsens A-lista, eftersom kodens kostnader till en början 

ska bäras av de större aktiemarknadsbolagen (SOU 2004:130, s. 5). Således är de största bolagen, 

som återfinns bland A-listans mest omsatta bolag, de mest relevanta undersökningsobjekten som 

väl speglar studiens syfte. 

 

1.3.2 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen började med en grundlig genomgång av tidigare dokument och undersökningar 

om den svenska koden för bolagsstyrning. Denna kartläggning av ämnesområdet gjordes genom 

att vi fördjupade oss i koden som sådan, samt genom att studera betänkandet och de förarbeten 

som gjorts. Sedan gick vi vidare och samlade in en rad artiklar, mestadels från FAR, och andra 

dokument som behandlade koden ur olika aspekter. 

 

När vi hade insamlat all nödvändig kunskap angrep vi vårt syfte och började samla in material till 

vår undersökning. Insamlingen av de data vi använt oss av har skett genom att vi sparade ner 

årsredovisningarna från de berörda företagens hemsidor. I de fall där det funnits en separat 

bolagsstyrningsrapport har även denna sparats. Hela årsredovisningarna granskades inte utan vi 
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gick först och främst igenom de relevanta delarna där koden togs upp. Dessa delar hade 

rubrikerna �bolagsstyrning�, �bolagsstyrningsrapport�, �corporate governance� samt 

�ägarstyrning�. Förutom nämnda delar sökte vi även på nyckelord som �kod� och �avvikelse� för 

att hitta eventuella viktiga kommentarer i andra delar av årsredovisningarna. Rubrikerna och 

sökorden ovan anser vi fångar alla bitar i årsredovisningarna där information om koden kan 

förekomma. Det vi fokuserade på i vår dokumentanalys var de eventuella avvikelser och 

motiveringar som bolagen hade redovisat i sina årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. 

Om bolagen avviker från koden på någon punkt är de skyldiga att förklara varför. I vissa fall var 

dock avvikelserna svåra att hitta, men efter en mer ingående dokumentanalys fick vi fram alla 

punkter och kunde sammanställa en tabell över om och i så fall på vilka punkter bolagen avvek 

från koden. 

 

Vid genomförandet av dokumentanalysen delade vi upp bolagen mellan oss båda vilket medförde 

att vi granskade hälften av bolagen var. När vi blev klara med genomgången bytte vi bolag med 

varandra och granskade dem en gång till. I ett fall, Industrivärden, hade vi olika antal avvikelser 

noterat för bolaget. En ytterligare granskning av dokumentet genomfördes och vi kom då fram till 

samma antal avvikelser. Detta tillvägagångssätt anser vi har minimerat risken för eventuella 

felaktigheter i studien.  

 

1.3.3 Källkritik 

Vår undersökning bygger framför allt på material från större organisationer som FAR samt 

Regeringen och består av förundersökningar, propositioner och andra officiella dokument. Dessa 

organisationers trovärdighet borde vara hög med tanke på deras ställning och rykte (Malhotra & 

Birks 2003, s.91). Vi har även samlat in material från bolagen själva i form av årsredovisningar 

och bolagsstyrningsrapporter. Årsredovisningarna är granskade av revisorer vilket borde 

säkerställa att de uppgifter som lämnats är korrekta. Det är dock omöjligt att undvika risken att 

bolagen snedvridit eller undanhållit information i sina årsredovisningar. Vissa 

bolagsstyrningsrapporter är inte granskade av någon revisor vilket kan leda till större risk för 

felaktig eller vinklad information.  
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1.3.4 Metodkritik 

Vi har valt att utföra vår undersökning i form av en dokumentanalys där årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter har granskats. Denna metod anser vi passar för att angripa det problem 

vi ämnar undersöka. Vidare finns det en risk, trots den dubbla granskningen, att vi kan ha missat 

någon avvikelse. Att utföra intervjuer med representanter från bolagen tror vi inte skulle ha 

bidragit med ytterligare information. Argumentet för detta är att bolagen är skyldiga att ta upp 

eventuella avvikelser i sina årsredovisningar. Om ett bolag i sin årsredovisning skriver att de 

följer koden på alla punkter är det således överflödigt att genomföra en intervju som bara skulle 

bekräfta detta.  

 
 
 

2. Svensk kod för bolagsstyrning 
Detta kapitel inleds med en allmän introduktion av bakgrunden till varför man har en kod samt 
dess utveckling i Sverige. Vidare belyses de tidigare gällande reglerna inom området 
bolagsstyrning som följs av kodens syfte och dess målgrupp. Avslutningsvis berörs principen följ 
eller förklara samt noteringsavtalets innebörd med avseende på koden.  
 

�Corporate governance�, eller bolagsstyrning med en svensk term, handlar om att styra bolag på 

ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och 

därigenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt (SOU 2004:130, s. 4.) 

Bolagsstyrningsfrågor har under de senaste åren tilldragit sig en växande uppmärksamhet både i 

Sverige och i övriga världen. Detta har lett till uppkomsten av mer eller mindre frivilliga 

regelsamlingar, koder, för bolagsstyrning i ett stort antal länder. Även på ett internationellt plan 

har vissa gemensamma riktlinjer för bolagsstyrning utarbetats, bl.a. inom OECD och EU, och 

mycket talar för en fortsatt snabb utveckling på bolagsstyrningsområdet. Utan en kod är det också 

svårare att få internationella investerare intresserade av svenska bolag, och varken företag eller 

andra inblandade vill få en tvingande lag (Ehlin mfl. 2006.) Därför var det nödvändigt att Sverige 

fick en kod. Svensk kod för bolagsstyrning är det första initiativet till en samlad kod för 

bolagsstyrning i Sverige och förhoppningen är att uppnå en bred förankring i det svenska 

näringslivet. Koden utgår från aktiebolagslagen och den tradition av självreglering som finns i 

Sverige, som ligger långt framme vid en internationell jämförelse. Trots att vi har en stark 

självreglering finns det behov av att ytterligare förbättra bolagsstyrningen i svenska företag (SOU 

2004:130, s. 2-10). 
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2.1 Kodens framväxt 
Arbetet med att utveckla koden har skett i två etapper. I den första etappen bedrevs arbetet i en 

arbetsgrupp med nio ledamöter, varav tre hade utsetts av den av regeringen tillsatta Förtroende-

kommissionen och de övriga sex av en rad organ och organisationer1 inom näringslivet. Arbetet 

bedrevs från och med oktober 2003 till april 2004. Förslaget som arbetsgruppen utarbetade blev 

föremål för en bred remissbehandling och en omfattande offentlig debatt. I den andra etappen har 

arbetet bedrivits inom Kodgruppen, en av regeringen tillsatt kommitté med i huvudsak samma 

sammansättning som den ovan nämnda arbetsgruppen. Arbetet har genomförts under perioden 

oktober till december 2004. Uppgiften var att med utgångspunkt i de synpunkter som framförts 

av remissinstanserna och i den allmänna debatten, göra erforderliga ändringar i det ursprungliga 

kodförslaget och lägga fram en slutlig kod för bolagsstyrning som skulle kunna tillämpas med 

början under år 2005 (SOU 2004:130, s. 2). 

 

2.2 Tidigare regler inom bolagsstyrning 
Även om Sverige inte hittills haft någon samlad kod för bolagsstyrning har det inte saknats regler 

och riktlinjer inom området. Till grund för svensk bolagsstyrning ligger aktiebolagslagen 

(1975:1385), som efter den omarbetning och modernisering som skett under det senaste decenniet 

reglerar flera av de frågor som i andra länder behandlas i koder och liknande regelverk. Sedan 

Aktiespararna år 1993 publicerade den första svenska s.k. ägarpolicyn har flertalet större svenska 

ägarinstitutioner utarbetat egna riktlinjer för hur ägarrollen skall utövas. Kodens regler utgör 

alltså en påbyggnad på främst aktiebolagslagens bestämmelser om bolagets organisation, men 

även på den relativt omfattande självreglering som finns inom bolagsstyrningsområdet. Sådan 

självreglering återfinns i bl.a. Stockholmsbörsens, Nordic Growth Market (NGM) och 

AktieTorgets noteringskrav och noteringsavtal, Näringslivets Börskommittés regler, 

Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt FARs regelverk (SOU 2004:130, s. 4-6) 

 

                                                
1 De organ och organisationer inom näringslivet som tillsammans med staten var de ursprungliga uppdragsgivarna är 
FAR, Fondbolagens Förening, Näringslivets Börskommitté, Stockholmsbörsen, Stockholms Handelskammare, 
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
och Sveriges Försäkringsförbund.  
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2.3 Kodens syfte 
Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag genom en 

utvecklad självreglering. Även om koden främst riktar sig till de bolag som är noterade på börsen, 

kommer en utvecklad bolagsstyrning i dessa bolag att tjäna som exempel och förebild även för 

andra kategorier av företag. Detta är i sin tur, enligt Kodgruppens mening, ägnat att stärka 

näringslivets effektivitet och konkurrenskraft och att främja förtroendet på den svenska 

kapitalmarknaden och i det svenska samhället i stort för näringslivets sätt att fungera.  

 

Ett annat syfte med koden är 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. 

Några vägledande principer för Kodgruppens arbete med att utveckla koden har varit att: 

- skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll,  

- 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 aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas i praktisk handling, samt  

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

(SOU 2004:130, s. 4-5).  

 

2.4 Kodens målgrupp 
Frågor om bolagsstyrning har sin främsta betydelse i bolag med en bred ägarspridning. Koden 

riktar sig därför primärt till aktiemarknadsbolag, dvs. bolag noterade på börs eller auktoriserad 

marknadsplats. Men en stor del av kodens regler anses dock även kunna tillämpas av andra 

kategorier av bolag med ett spritt ägar- eller allmänintresse, t.ex. andra noterade bolag, 

kooperativa bolag, statliga och kommunala bolag samt ömsesidiga försäkringsbolag, liksom för 

många privatägda bolag, inte minst sådana som förbereder sig för marknadsnotering (SOU 

2004:130, s. 5). 
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Kodgruppens utgångspunkt är att i första hand bolag noterade på Stockholmsbörsen inom en nära 

framtid åläggs att tillämpa koden. Det kan därmed finnas skäl att överväga en stegvis 

implementering som inleds med de största och mest kvalificerade bolagen. Bolag noterade på A-

listan samt O-listebolag med ett marknadsvärde över tre miljarder, måste från och med den 1 

januari 2005 tillämpa koden (OMX group 2006). Kodgruppens mål är att efter några år, då 

erfarenhet av kodens praktiska tillämpning vunnits, bredda tillämpningen till börsens samtliga 

bolag. Även övriga börser och auktoriserade marknadsplatser, liksom andra kategorier av bolag 

än aktiemarknadsbolag, rekommenderas att implementera koden. Kodgruppen anser att 

tillämpning av koden kommer att ses som ett kvalitetsmärke som allt fler marknadsplatser och 

bolag finner det angeläget att tillägna sig (SOU 2004:130, s.5). 

  

Med att tillämpa koden avses att bolaget aktivt ska ta ställning till hur det ska förhålla sig till de 

olika reglerna i koden. Detta ska redovisas i bolagsstyrningsrapporten enligt principen följ eller 

förklara. Bolag som inte måste tillämpa en kod för bolagsstyrning kan besluta att frivilligt 

tillämpa en sådan. Då ska de meddela börsen sitt beslut. De ingår sedan i förteckningen över 

bolag som tillämpar en kod. Koden gäller fortlöpande för de bolag som en gång omfattats av den, 

även om marknadsvärdet senare skulle understiga tre miljarder. Detsamma gäller för bolag som 

tillämpar koden frivilligt. (FAR INFO nr 6 2005) 

 

2.5 Följ eller förklara  
Koden är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. Den bygger 

på principen följ eller förklara (�comply or explain�), som introducerades av den s.k. Cadbury-

kommittén i Storbritannien 1992, och är den bland internationella �corporate governance�-koder 

härskande principen för kodtillämpning. Även EU-kommissionen har uttryckt att detta är en 

lämplig modell för sådana koder (Ehlin mfl. 2006.) Följ eller förklara innebär att ett företag som 

tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då skall avge förklaringar där skälen till 

varje avvikelse redovisas. Att tillämpa koden innebär således inte att samtliga regler alltid måste 

följas, och det innebär inte något brott mot koden att avvika från en eller flera enskilda regler. Det 

kan i vissa fall innebära väl så god bolagsstyrning att avvika från en regel som inte passar det 

enskilda bolaget. Det avgörande är vilka motiv som finns för avvikelsen (SOU 2004:130, s.6).  
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Genom att tillämpa denna princip har ambitionsnivån i koden kunnat läggas högre än om reglerna 

skulle vara tvingande. Vid tvingande regelgivning måste kraven läggas på en nivå som är rimlig 

att begära av varje företag vid varje tillfälle, ett slags minsta gemensamma nämnare som passar 

alla. Genom principen följ eller förklara kan kraven i stället läggas på en nivå som i allmänhet 

kan förväntas leda till god bolagsstyrning, samtidigt som det skapas en flexibilitet som tar hänsyn 

till att bolag är olika. Koden ger således en bild av vad som generellt kan anses utgöra god 

bolagsstyrning, även om det för det enskilda bolaget kan finnas skäl att avvika från vissa regler 

(SOU 2004:130, s.6). 

 

En viktig fråga är vilka krav som skall ställas på motivering av avvikelser och vem som skall 

avgöra om dessa krav är uppfyllda eller inte. Koden innehåller inga regler för hur avvikelser skall 

motiveras. Kodgruppens utgångspunkt är att detta är en fråga för styrelsen i det enskilda bolaget 

att ta ställning till. I vissa fall kan det dock vara svårt att avge en väl underbyggd motivering, t.ex. 

om bolagsstämman fattar beslut som avviker från kodens regler utan att till styrelsen redovisa 

skälen till detta. I sådana fall får det anses tillräckligt att styrelsen i bolagsstyrningsrapporten 

hänvisar till bolagsstämmans beslut utan en särskild motivering (SOU 2004:130, s.6). 

 

Kodgruppen föreslår inte någon särskild instans som skall bedöma vilka förklaringar som är 

respektive inte är godtagbara. För aktiemarknadsbolag förutsätts marknaden, i form av 

investerare och andra aktörer, ytterst avgöra om en förklaring är godtagbar eller inte. Bolag som 

avviker från kodens regler, utan att ange rimliga motiv för detta, riskerar att drabbas av försämrat 

förtroende på kapitalmarknaden, vilket i sin tur kan inverka menligt på bolagets värde. För andra 

kategorier av företag ligger det främst i ägarnas händer att bedöma motiven för redovisade 

avvikelser (SOU 2004:130, s.6).  

 

I den allmänna debatten har diskussioner förts om hur avvikelser kommer uppfattas och hur 

motiveringarna ska utformas. En av dem som uttalat sig är Lars Träff, FAR:s ordförande och 

auktoriserad revisor, som har påpekat hur viktigt det är att bolagen inte behöver följa koden utan 

istället kan förklara avvikelserna. Som han själv uttrycker det: �-Alla regler är inte lämpliga för 

alla bolag� (Ehlin mfl. 2006). Carl Bennet, VD i Getinge, har också uttalat sig i frågan: �-Jag 

vill också slå ett slag för att avvika från koden. Det är bra för utvecklingen om vi får igång en 
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debatt.� På denna kommentar fick han ett direkt svar från Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden och 

medlem i Kollegiet för svensk bolagsstyrning: �-I kollegiet ser vi inte så positivt på avvikelser 

och egna tolkningar. Den goda praxisen kommer att utvecklas genom goda förklaringar� (Balans 

2005). European Corporate Governance Forum, som kartlägger "best practice" inom 

bolagsstyrning i EU, har också uttalat sig om principen "följ eller förklara". I uttalandet sägs att 

principen, för att bli effektiv, måste innebära en verklig förpliktelse att följa eller förklara enligt 

bolagsrätt, föreskrifter från myndigheter eller noteringskrav. Transparensnivån ska vara hög. Det 

ska finnas vägar för aktieägarna att göra styrelserna ytterst ansvariga för sina beslut om att följa 

eller förklara, liksom för kvaliteten på deras utsagor (FAR INFO 2006). 

 

Vidare utrycker flera av remissinstanserna farhågor beträffande massmedias hantering av 

principen följ eller förklara. Man befarar att det kommer att upprättas "rankinglistor" och utses 

"svarta får" beroende på antalet förklaringar som bolagen avger, varför det finns risk för att dålig 

publicitet i praktiken tvingar företag att omotiverat anpassa sig till koden alternativt att avnotera 

sig (Kristiansson 2004, s. 26-27). 

 

2.6 Noteringsavtalet och noteringskraven  
Börsen har i sitt noteringsavtal fört in en bestämmelse om att A-listebolag samt O-listebolag med 

ett marknadsvärde över tre miljarder kronor ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Det som 

gäller är att dessa bolag ska foga såväl sin bolagsstyrningsrapport som sin rapport om intern 

kontroll till 2005 års årsredovisning (FAR INFO nr 12 2005). Beräkningen av marknadsvärdet 

har skett per den 31 maj och baseras på de aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. En 

förteckning över de bolag som ska omfattas av koden finns bl.a. på börsens hemsida. Utländska 

bolag ska tillämpa den kod för bolagsstyrning som allmänt tillämpas i deras hemland eller, om 

sådan kod saknas, den svenska koden. Stockholmsbörsens avdelning för notering och 

bolagsövervakning kommer att granska att bolagen lever upp till kravet att tillämpa koden vad 

gäller "följ eller förklara". Börsen kommer inte att värdera enskilda förklaringar till avvikelser 

från kodens regler (FAR INFO nr 6 2005; OMX group 2006). 

 

Börsbolag som inte omfattas av kravet att tillämpa en kod för bolagsstyrning kan besluta att 

frivilligt tillämpa koden. Dessa bolag skall underrätta börsen om sitt beslut och kommer sedan att 
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finnas med i förteckningen över bolag som tillämpar en kod. Nordic Growth Market NGM, som 

har mindre bolag på sina listor, kommer att låta de noterade bolagen tillämpa koden på frivillig 

väg (OMX group 2006). 

  
 
 

3. Exit- och voicebeteende hos aktieägarna 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av Hirschmans teori angående exit och voice. Vidare 
presenteras olika ägargruppers benägenhet till att utöva sin exit- respektive voicemakt.   
 

I Albert O Hirschmans klassiska bok �Exit, Voice and Loyalty� (1970), försöker Hirschman 

koppla samman ekonomi och statsvetenskap genom begreppen �exit� och �voice�. Dessa 

presenteras som två olika alternativa vägar för ledningen i ett företag eller en organisation att få 

information om nedgång i prestationsförmågan. Exitalternativet innebär att medlemmar börjar 

lämna en organisation, kunder slutar köpa företagets produkter och så vidare. Med voice menas å 

andra sidan att kunden eller medlemmen höjer sin röst och visar sitt missnöje med företaget eller 

organisationen (Andersson 1998, s.203). Hirschman (1970) berör endast ägarfrågor marginellt. 

Han fokuserar istället sin analys på förhållandet mellan ledning och kunder för ett företag 

respektive medlemmar i en organisation. Hans begreppsapparat har trots detta används frekvent i 

syfte att just beskriva och analysera aktiemarknad och ägarroller. Vi använder i denna uppsats, i 

enlighet med Hedlund (1985), frekvens och storlek på köp och försäljning av aktier som 

definition på graden av exitbeteende. Mer precist skulle en individs eller en organisations 

exitbenägenhet kunna definieras i termer av elasticitet i förhållande till information om 

avkastningsmöjligheter. Det ena extremfallet motsvarar modellen av en perfekt kapitalmarknad, 

där varje avvikelse i negativ bemärkelse från alternativa placeringsmöjligheter leder till 

omedelbart utträde i form av försäljning av aktier (Hedlund 1985, s.57).    

 

Voicealternativet innebär att individer tydligt uttrycker sitt missnöje genom t.ex. högljudda 

protester direkt till ledningen eller någon i liknande position. I enlighet med Hedlund (1985) 

använder vi i denna uppsats en mer preciserad definition av voice, för att kunna använda 

begreppet i diskussioner om ägarfrågor. Vi definierar voicebeteende som något man hittar främst 

hos personer som har ett visst inflytande eller större intresse i företaget. Exempel på detta är 



   12

deltagande i bolagsstämman, representation i styrelsen eller direkta kontakter med ledningen 

(Hedlund 1985, s.57-58). 

 

Exitbeteende kan genom försäljning av aktier ge företaget information om hur förväntade 

avkastningen förhåller sig till andra placeringsalternativ. Därigenom utövas en press på ledningen 

att hålla avkastningen och aktiemarknadens förväntningar på avkastning uppe. Utträde innebär i 

sig inga direkta problem för ledningen, utan leder endast till en omfördelning av tillgångar och 

risker bland ägarna. Indirekt påverkar dock aktiemarknadens värdering möjligheterna till att få 

nya lån, samt utsikterna att anskaffa nytt kapital genom nyemission. Detta medför att 

exitbeteende ofta ses som ett betyg på företaget och dess ledning i stort (Hedlund 1985, s.60). 

 

3.1 Olika ägarkategoriers benägenhet för exit- och voicebeteende 
Valet av beteende sker dels genom en bedömning av möjligheterna att påverka företaget positivt, 

och dels genom en bedömning av värdet av alternativa placeringsmöjligheter. Hirschman (1970) 

menar att exit är ett billigare och enklare alternativ än voice. Faktorer som påverkar valet mellan 

exit och voice är syftet med placeringen, ägarnas storlek och innehavets relativa storlek, 

riskbenägenheten samt kunskapen om företaget. Nedan följer några av de typiska 

ägarkategorierna i vår studie (Hedlund 1985, s.65). 

3.1.1 Staten  

Staten har ofta andra intressen i bolaget än avkastning. Detta medför incitament för ett ökat 

användande av voice (Hedlund 1985, s.64-65).  

 

3.1.2 Stiftelser 

Stiftelser är en luddig beteckning som kan dölja allt ifrån maskerade privatpersoner till fromma 

sällskap, vilket medför att det är väldigt svårt att dra några generella slutsatser om denna grupp 

(Hedlund 1985, s.64-65). 

 

3.1.3 Investmentbolag  

Investmentbolagens förväntade beteende beror i hög grad på deras affärsidé. Är strategin 

finansiell portföljförvaltning kan en tendens till exitbeteende förväntas. Om däremot 
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investmentbolaget har en policy att investera mer långsiktigt och med sin kompetens vara med 

och utveckla företag, är det snarare voice som är det naturliga valet (Hedlund 1985, s.64-65). 

 

3.1.4 Företagsledningen 

Företagsledningen är som regel aktieägare i småföretag och det är vanligt även i stora bolag. De 

har låg exit- och mycket hög voicebenägenhet. Deras kompetens är hög, liksom möjligheterna att 

direkt påverka företaget och dess verksamhet (Hedlund 1985, s.67).  

 
 
 

4 Bolagens förhållningssätt till koden 
Nedan följer en redogörelse av de mest omsatta bolagen på A-listan och hur de har valt att 
tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Vidare redovisas hur ägarstrukturen i respektive bolag 
ser ut. 
 

Assa Abloy 
Avviker från koden på följande fyra punkter: 
2.1.2  
Valberedningen skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara 
styrelseledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av 
valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande (SOU 
2004:130). 
 

Avvikelse: Bolaget har ej majoritet i valberedningen av icke styrelseledamöter. 

Motiv till avvikelse: Anser att de är viktigt med ett begränsat antal ledamöter i valberedningen. 

Om det ska vara en majoritet av externa ledamöter skulle det medföra ett för stort antal enligt 

företaget. 
3.6.2 
Styrelsen och verkställande direktören skall omedelbart före underskrifterna i årsredovisningen lämna en försäkran 
av innebörd att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för 
aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse 
är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen (SOU 2004:130).  
 

Avvikelse: Ej lämnat försäkran enligt koden. 

Motiv till avvikelse: Anser att en försäkran enligt koden är överflödig då aktiebolagslagens 

regler angående styrelsens ansvar är tillräckliga.  
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130).  
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Avvikelse: Har inte en specifik rapport för den interna kontrollen utan har inkluderat den i 

bolagsstyrningsrapporten. Vidare beskriver inte rapporten hur den interna kontrollen fungerar 

utan bara hur den är organiserad. Den är heller inte granskad av revisorerna. 

Motiv till avvikelse: Styrelsen anser att internkontroll är en integrerad del av bolagsstyrningen 

och anser därför att en specifik rapport inte behövs. Vidare hänvisar de till kollegiet för 

bolagsstyrning och dess uttalande som gjordes 2005-12-15. Detta uttalande (se bilaga 2) innebär 

att det är godtagbart att endast rapportera hur den interna kontrollen är organiserad, med 

hänvisning till kollegiets uttalande.  
4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130).  
 

Avvikelse: Ersättningarna presenteras för stämman men godkänns av styrelsen. 

Motiv till avvikelse: Enligt aktiebolagsslagen åligger det styrelsen att fatta beslut i dessa frågor. 

Styrelsen anser inte att den ska fråntas detta ansvar (Assa Abloy, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Investment AB Latour 16,1 
SäkI AB 13,6 
Melker Schörling med familj och 
bolag 11,6 
Alecta 3,23 
Wärtsilä Corporation 3,2 

Källa: Dagens Industri, Assa Abloy. 

 

Atlas Copco 
Avviker från koden på följande punkt: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (Atlas Copco, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Investorkoncernen 21,08 
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Nordea 1,8 
Svenska Handelsbankens fonder 1,56 
Första AP-fonden 1,45 
Fjärde AP-fonden 0,93 

Källa: Dagens Industri, Atlas Copco. 

 

Electrolux 

Avviker från koden på följande punkt:   
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (Electrolux, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Investor 27,1 
Franklin Templeton 3,9 
Andra AP-fonden 2,9 
SHB/SPP Fonder 2,3 
Robur fonder 2 

Källa: Dagens Industri, Electrolux. 

 

Elekta 
Elekta strävar efter att uppfylla koden och kommer, i enlighet med Stockholmsbörsens krav, 

senast inför bolagsstämman år 2006 att implementera koden. Under räkenskapsåret 2005/06 

genomför bolaget projekt som ska säkerställa att Elekta uppfyller kodens krav, alternativt 

identifiera motiverade avvikelser (Elekta, 2006). 

 

Ericsson 

Avviker från koden på följande punkt: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (Ericsson, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Investor AB 19,46 
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AB Industrivärden 13,35 

SvenskaHandelsbankens 
Pensionsstiftelse 

3,01 

Livförsäkrings AB Skandia 2,4 

Pensionskassan SHB 
Försäkringsförening 

2,27 

Källa: Dagens Industri, Ericsson. 

Föreningssparbanken 

Avviker från koden på följande punkt: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (Föreningssparbanken, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Sparbanksstiftelser 20,9 
Fristående sparbanker 8,1 
Alecta 4,8 
Robur aktiefonder 3,7 
AMF Pension 3,2 

Källa: Dagens Industri, Föreningssparbanken. 

 

Gambro 
Avviker från koden på följande två punkter: 
1.2.1 
Bolaget skall inför varje bolagsstämma, om så är motiverat av ägarkretsens sammansättning och med beaktande av 
vad som är ekonomiskt försvarbart, ge aktieägarna möjlighet att med hjälp av modern kommunikationsteknik följa 
eller delta i stämman från annan ort inom eller utom landet (SOU 2004:130).  
 

Avvikelse: Går ej att följa stämman från annan ort eller utom landet. 

Motiv till avvikelse: Anser det ej ekonomiskt försvarbart eftersom större delen av aktieägarna 

finns i Stockholmsregionen.  
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste  
räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (Gambro, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Investor 26,3 
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Robur 9,71 
JP Morgan Chase Bank 7,3 
State Street Bank & Trust 5,8 
Paulson & Co 5,2 

Källa: Dagens Industri, Gambro. 

 

Getinge 

Avviker från koden på följande två punkter: 
2.1.2  
Valberedningen skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara 
styrelseledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av 
valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande (SOU 
2004:130). 
 

Avvikelse: Styrelseordföranden är ordförande i valberedningen. 

Motiv till avvikelse: Styrelsens ordförande anses mycket lämpad att på ett effektivt sätt leda 

valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare. 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (Getinge, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Carl Bennet Bolag 46,4 
Robur Fonder 4,1 
Fjärde AP-fonden 3 
SHB/SPP fonder 2,5 
Nordea 2,3 

Källa: Dagens Industri, Getinge. 

 

Holmen 

Avviker från koden på följande fyra punkter: 
3.2.4 
Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. En styrelseledamot skall inte anses oberoende om ledamoten  
� är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i bolaget eller ett 
närstående företag,  
� är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget eller ett närstående företag,  
� erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående 
företag eller från någon person i bolagsledningen,  
� har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska 
mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, 
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antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat 
företag som har en sådan affärsrelation med bolaget,  
� är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos bolagets eller ett närstående företags 
nuvarande eller dåvarande revisor,  
� tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör bolagsledningen i bolaget,  
� har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år, eller 
� står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon annan person som nämns i 
ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning 
och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte skall anses oberoende.  
Med närstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller 
andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget 
äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat företag anses bolaget indirekt inneha det senare företagets 
ägande i andra företag.  
Den fjärde punkten skall inte anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Bolaget har en majoritet av beroende styrelseledamöter. 

Motiv till avvikelse: Är inte beroende enligt Stockholmsbörsens noteringskrav. Anser att det inte 

funnits anledning att göra förändringar för att uppfylla kodens villkor för oberoende. Bolaget har 

istället fäst stort värde vid styrelsens erfarenhet från styrelsearbete och ledningsarbete från 

skogsindustrin samt andra branscher. Hänvisar vidare till att samarbetet i styrelsen har fungerat 

mycket väl. 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande.   
4.2.1 
Styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i 
ersättningsutskottet skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I bolag med mindre 
styrelser kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som samtidigt ingår 
i bolagsledningen inte deltar i arbetet (SOU 2004:130).  
 

Avvikelse: Uppfyller inte kravet på oberoende. 

Motiv till avvikelse: Med bakgrund av utskottets mångåriga erfarenhet av lednings- och 

styrelsearbete i flera bolag inom olika branscher har det inte funnits anledning att ändra utskottets 

sammansättning.  
4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan     prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
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I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Principerna godkänns av styrelsen, inte av bolagsstämman. 

Motiv till avvikelse: Ersättningsfrågan ingår som ett viktigt instrument i styrelsens respektive 

VDs ansvarsområde. Kravet på att bolagsstämman ska godkänna principerna för ersättningen 

skulle kunna innebära en risk för att man på ett negativt sätt inskränkte styrelsens och VDs 

handlingsutrymme i situationer som inte var förutsedda då stämman fattade sitt beslut. Det är 

också styrelsens uppfattning att nuvarande ordning fungerar mycket väl (Holmen, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
L E Lundbergföretagen 51,9 
Kempestiftelserna 16,6 
Handelsbanken med 
pensionsstiftelse 

8,6 

Alecta 0,8 
SHB/SPP Fonder 0,8 

Källa: Dagens Industri, Holmen. 

 

Industrivärden 

Avviker från koden på följande två punkter: 
4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan     prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130).  
 

Avvikelse: Principerna godkänns av styrelsen, inte bolagsstämman. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till aktiebolagslagens regler om styrelsens ansvar vid tillsättande 

av VD samt ersättningar. De anser att det ska även gälla framöver.  
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Har ingen specifik rapport om den interna kontrollen. Är inkluderad i 

bolagsstyrningsrapporten. Vidare inskränker de rapporten till att förklara hur den interna 

kontrollen är organiserad. 
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Motiv till avvikelse: Ingen motivering till varför det inte har upprättats en specifik rapport. I 

övrigt hänvisar de till kollegiets uttalande (Industrivärden, 2006).  

Ägarstruktur Röster % 
Lundbergs 14,4 
Handelsbankens Pensionsstiftelse 9,2 
Handelsbankens Pensionskassa 9,1 
Wallanders & Hedelius stiftelse 8,1 
SCA Pensionsstiftelse 6,4 

Källa: Dagens Industri, Industrivärden. 

 

Investor 
Avviker från koden på följande tre punkter: 
3.2.4 
Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. En styrelseledamot skall inte anses oberoende om ledamoten  
� är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i bolaget eller ett 
närstående företag,  
� är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget eller ett närstående företag,  
� erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående 
företag eller från någon person i bolagsledningen,  
� har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska 
mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, 
antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat 
företag som har en sådan affärsrelation med bolaget,  
� är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos bolagets eller ett närstående företags 
nuvarande eller dåvarande revisor,  
� tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör bolagsledningen i bolaget,  
� har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år, eller 
� står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon annan person som nämns i 
ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning 
och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte skall anses oberoende.  
Med närstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller 
andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget 
äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat företag anses bolaget indirekt inneha det senare företagets 
ägande i andra företag.  
Den fjärde punkten skall inte anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Har ej tagit ställning till styrelseledamöternas oberoende enligt koden. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till att koden inte trätt i kraft vid bolagsstämman 2005. 

Valberedningen tog därför inte ställning till de enskilda styrelseledamöternas oberoende. 

Kommer att göra så till bolagsstämman 2006. 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 
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Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande.   
4.2.1 
Styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i 
ersättningsutskottet skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I bolag med mindre 
styrelser kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som samtidigt ingår 
i bolagsledningen inte deltar i arbetet (SOU 2004:130).  
 

Avvikelse: En ledamot i utskottet är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Motiv till avvikelse: Anser att det är viktigt att ha en ledamot med extra lång erfarenhet av 

kompensationsfrågor som medlem i utskottet (Investor, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 40 
EB-Stiftelsen 4,9 
Skandia 3,9 
Nordea Fonder 3,7 

Marianne och Marcus Wallenbergs 
Stiftelse 

3,5 

Källa: Dagens Industri, Investor. 

 

JM 

Avviker från koden på följande fem punkter: 
1.2.1 
Bolaget skall inför varje bolagsstämma, om så är motiverat av ägarkretsens sammansättning och med beaktande av 
vad som är ekonomiskt försvarbart, ge aktieägarna möjlighet att med hjälp av modern kommunikationsteknik följa 
eller delta i stämman från annan ort inom eller utom landet (SOU 2004:130).  
 

Avvikelse: Följer ej denna punkt. 

Motiv till avvikelse: Anser att det ej är ekonomiskt försvarbart. Vidare har utländska aktieägare 

hittills representerats av svenska ombud. 
1.4.3 
Bolagsstämma skall hållas på svenska och det material som presenteras skall vara på svenska. Bolaget skall, om så 
är motiverat av ägarkretsens sammansättning och med beaktande av vad som är ekonomiskt försvarbart, överväga 
om stämmoförhandlingarna helt eller delvis skall simultantolkas och om av bolaget presenterat material skall 
översättas till annat språk (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Följer ej denna punkt. 

Motiv till avvikelse: Anser det ej ekonomiskt försvarbart för närvarande. Utländska ägare har 

hittills representerats av svenska ombud. 
2.3.3 
I anslutning till att kallelsen till bolagsstämman utfärdas skall information om förhållanden som kan vara av 
betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende lämnas på 
bolagets hemsida. Informationen skall innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till bolaget utöver 
revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft 
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uppdraget. En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete skall lämnas på hemsidan (SOU 
2004:130). 
 

Avvikelse: Har ej lämnat så detaljrik information. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till att de kommer att följa denna punkt vid nästa revisorsval 2008. 

 
3.2.1 
Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig 
sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i 
övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen skall eftersträvas (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: 2 av 8 stämmovalda ledamöter är kvinnor. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar att det är upp till ägare och valberedning att hantera. 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Rapporten är ej granskad av revisorerna. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande.   
4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Principerna presenteras för stämman men godkänns av styrelsen. 

Motiv till avvikelse: Anser att detta är ett beslut för styrelsen och inte för stämman. Det krävs 

god kunskap och erfarenhet om bolagets och branschens specifika struktur när det gäller 

ersättningar och förmåner (JM, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Robur fonder 9 
Henderson Global investors 5,8 
SEB fonder 5,2 
AFA 5,2 
Fjärde AP-Fonden 4,9 

Källa: Dagens Industri, JM. 
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Nordea 
Avviker från koden på följande två punkter: 
2.1.3 
Bolaget skall senast sex månader före ordinarie bolagsstämma offentliggöra namnen på ledamöterna i 
valberedningen. Om ledamot representerar viss ägare skall ägarens namn anges. Om ledamot av valberedningen 
ersätts skall detta offentliggöras samt motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. Informationen skall 
återfinnas på bolagets hemsida, där även skall anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen (SOU 
2004:130).  
 

Avvikelse: Avviker från sex månaders regeln samt att informationen inte läggs ut på hemsidan. 

Motiv till avvikelse: De vill utse ledamöterna så nära inpå bolagsstämman som möjligt. 

Stämmans tidpunkt medför att regeln inte går att uppfylla. Anledningen till att de ej publicerar 

informationen på hemsidan är eftersom de anser att det bryter mot aktieägarnas integritet.  
 

3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (Nordea, 2006).  

Ägarstruktur Röster % 
Svenska staten 19,9 
Nordea Danmark Fonden 4 
Alecta 3,1 
Robur fonder 2,8 
SHB/SPP fonder 2,7 

Källa: Dagens Industri, Nordea. 

 

OMX 
Avviker från koden på följande punkt:  
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (OMX, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Investor 10,9 
Svenska staten 6,8 
Robur Fonder 6,8 
AMF Pension 5,1 
Nordea Bank 5,1 
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Källa: Dagens Industri, OMX. 

 

Sandvik 
Avviker från koden på följande två punkter: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Har ingen rapport över den interna kontrollen. 

Motiv till avvikelse: Ingen direkt motivering, kommer att presentera en rapport till 

årsredovisningen för 2006. 
 

3.7.3 
I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen utvärdera behovet av en 
sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Följer ej. 

Motiv till avvikelse: Ingen motivering. 
4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Principerna för ersättning till bolagsledningen godkänns av styrelsen. 

Motiv till avvikelse: Ingen motivering (Sandvik, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
AB Industrivärden 11 
JP Morgan Chase Bank 10,9 
State Street Bank and Trust 6,1 
Handelsbankens Pensionsstiftelse 3,8 
AMF Pensionsförsäkring 3,8 

Källa: Dagens Industri, Sandvik. 
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SCA 
Avviker från koden på följande punkt: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (SCA, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
AB Industrivärden 28,9 
Svenska Handelsbanken 13,5 
SEB 7,6 
Livförsäkringsbolaget Skandia 2,7 
Fjärde AP-fonden 2,7 

Källa: Dagens Industri, SCA. 

 

Scania 

Avviker från koden på följande tre punkter: 
3.5.3 
Styrelsen skall fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år skall styrelsen särskilt 
behandla denna fråga, varvid ingen person från bolagsledningen skall närvara (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Utvärderar VD i hans närvaro. 

Motiv till avvikelse: Kommer från 2006 att följa denna punkt.  
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Har en rapport integrerad i bolagsstyrningsrapporten. Inskränker vidare i 

beskrivningen hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Anser det ej nödvändigt med en särskild rapport angående den interna 

kontrollen. Vidare hänvisar de till kollegiet. 
4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130). 
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Avvikelse: Principerna för ersättning till bolagsledningen har beslutats och godkänts av styrelsen. 

Motiv till avvikelse: Kommer att tillämpa kodens för ersättningar från och med 2006 (Scania, 

2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Volkswagen 27,44 
Investor 15,57 
Wallenberg-stiftelser 7,81 
Renault 4,18 
Alecta 3,02 

Källa: Dagens Industri, Scania. 

 

SEB 
Avviker från koden på följande punkt: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (SEB, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Investor 19 
Trygg-Stiftelsen 10,2 
AFA Sjukförsäkring 2,8 
SHB/SPP Fonder 2,6 
Robur Fonder 2,5 

Källa: Dagens Industri, SEB. 

 

Securitas 

Avviker från koden på följande fyra punkter: 
2.1.2  
Valberedningen skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara 
styrelseledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av 
valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande (SOU 
2004:130). 
 

Avvikelse: Två av fyra ledamöter i valberedningen sitter i bolagets styrelse. Vidare är en av 

styrelseledamöterna ordförande i valberedningen. 

Motiv till avvikelse: De två stora ägarna i bolaget är de styrelseledamöter som sitter i 

valberedningen. De anser att det är viktigt att för att valberedningen skall kunna fortsätta arbeta 
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på ett effektivt sätt. Vidare anser de att valberedningens antal skall vara begränsat, även det för 

att kunna arbeta effektivt.  
3.2.4 
Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. En styrelseledamot skall inte anses oberoende om ledamoten  
� är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i bolaget eller ett 
närstående företag,  
� är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget eller ett närstående företag,  
� erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående 
företag eller från någon person i bolagsledningen,  
� har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska 
mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, 
antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat 
företag som har en sådan affärsrelation med bolaget,  
� är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos bolagets eller ett närstående företags 
nuvarande eller dåvarande revisor,  
� tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör bolagsledningen i bolaget,  
� har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år, eller 
� står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon annan person som nämns i 
ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning 
och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte skall anses oberoende.  
Med närstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller 
andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget 
äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat företag anses bolaget indirekt inneha det senare företagets 
ägande i andra företag.  
Den fjärde punkten skall inte anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Sex av nio styrelseledamöter är beroende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. 

Motiv till avvikelse: Fem utav dessa faller på kodens �12 års regel�. Valberedningen anser dock 

att i ett företag som Securitas anses man inte beroende bara för att en styrelseledamot varit inom, 

och lärt sig, företaget under en längre tid.  
3.6.2 
Styrelsen och verkställande direktören skall omedelbart före underskrifterna i årsredovisningen lämna en försäkran 
av innebörd att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för 
aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse 
är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Styrelsen har ej lämnat en sådan försäkran. 

Motiv till avvikelse: Styrelsen anser att aktiebolagslagens regler är tillräckliga. En ytterligare 

försäkran enligt koden anses som överflödig. 
3.8.2 
Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott som skall bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets 
ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet skall 
vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen får inte vara 
ledamot av utskottet. I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter, förutsatt 
att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet (SOU 2004:130).  
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Avvikelse: Är bara två ledamöter i revisionsutskottet. Vidare är en beroende till bolaget och även 

ordförande i utskottet. 

Motiv till avvikelse: Det är styrelsens avsikt att öka antalet ledamöter i revisionsutskottet. Detta 

kommer att ske så snart någon oberoende styrelseledamot har samlat på sig nödvändig kunskap 

för att kunna göra ett meningsfullt arbete i utskottet (Securitas, 2006). 

 

Ägarstruktur Röster % 
SäkI AB 17,4 
Investment AB Latour 11,8 
Melker Schörling med bolag 10,7 
JP Morgan Chase Bank 5,6 
State Street Bank and Trust 3 

Källa: Dagens Industri, Securitas. 

 

Svenska Handelsbanken 
Avviker från koden på följande punkt: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (SHB, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Industrivärden 10,3 
Stiftelsen Oktogonen 10,2 
Alecta 5 
Roburs fonder 3,4 
AMF Pension 3,2 

Källa: Dagens Industri, SHB. 

 

Skandia 
Avviker från koden på följande åtta punkter. 
2.1.3 
Bolaget skall senast sex månader före ordinarie bolagsstämma offentliggöra namnen på ledamöterna i 
valberedningen. Om ledamot representerar viss ägare skall ägarens namn anges. Om ledamot av valberedningen 
ersätts skall detta offentliggöras samt motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. Informationen skall 
återfinnas på bolagets hemsida, där även skall anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen (SOU 
2004:130).  
 

Avvikelse: Följer ej denna punkt. 
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Motiv till avvikelse: Bolagsstämman har fattat beslut om att ledamöterna i valberedningen skall 

utses utifrån ägarförhållandena i bolaget vid utgången av tredje kvartalet. 
2.2.3 
Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagets hemsida. I anslutning till 
att kallelsen utfärdas skall på bolagets hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:  
� ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,  
� uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,  
� eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget,  
� om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
respektive större aktieägare i bolaget,  
� vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt  
� övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens 
kompetens och oberoende.  
En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete skall lämnas på hemsidan (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Valberedningens förslag presenterades inte i kallelsen till bolagsstämman utan i ett 

pressmeddelande vid en senare tidpunkt. 

Motiv till avvikelse: Valberedningen hade inte lämnat några förslag när styrelsen kallade till 

bolagsstämma. 
3.1.2 
Styrelsen skall se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process (SOU 
2004:130). 
 

Avvikelse: En sådan utvärdering har inte skett. 

Motiv till avvikelse: Styrelsen anser att en utvärdering skulle vara föga meningsfull under 

rådande förhållanden och pågående budprocess. 
3.2.4 
Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. En styrelseledamot skall inte anses oberoende om ledamoten  
� är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i bolaget eller ett 
närstående företag,  
� är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget eller ett närstående företag,  
� erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående 
företag eller från någon person i bolagsledningen,  
� har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska 
mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, 
antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat 
företag som har en sådan affärsrelation med bolaget,  
� är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos bolagets eller ett närstående företags 
nuvarande eller dåvarande revisor,  
� tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör bolagsledningen i bolaget,  
� har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år, eller 
� står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon annan person som nämns i 
ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning 
och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte skall anses oberoende.  
Med närstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller 
andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget 
äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat företag anses bolaget indirekt inneha det senare företagets 
ägande i andra företag.  
Den fjärde punkten skall inte anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund (SOU 2004:130). 
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Avvikelse: Majoriteten av styrelseledamöterna anses ej oberoende gentemot bolaget och 

bolagsledningen. 

Motiv till avvikelse: Valberedningen anser att detta får godtas då bolaget är under uppköp.  
3.4.1 
Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall 
styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.  
 

Avvikelse: Styrelsens ordförande har hittills valts av styrelsen. 

Motiv till avvikelse: Inför bolagsstämman 2006 avser styrelsen föreslå bolagsstämman att denna 

väljer styrelsens ordförande. 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande. 
4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Principer för ersättning till bolagsledningen har inte godkänts utav stämman. 

Motiv till avvikelse: Bolaget avser att följa koden i detta avseende inför ordinarie bolagsstämma 

2006. 
5.1.4 
I bolagsstyrningsrapporten skall, om denna information inte framgår av årsredovisningen, även följande uppgifter 
lämnas:  
� en redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse och revisor är organiserad,  
� sammansättningen av bolagets valberedning och i förekommande fall särskilda valberedning samt om ledamot har 
representerat viss ägare varvid ägarens namn också skall anges.  
� för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som skall lämnas enligt punktlistan i 2.2.3,  
� för revisor de uppgifter som skall lämnas enligt 2.3.3 första och andra meningen,  
� arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, inkluderande antal 
styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden,  
� sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseutskott och respektive ledamots närvaro 
vid utskottens sammanträden,  
� för verkställande direktören  
− ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,  
− väsentliga uppdrag utanför bolaget,  
− eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget, 
samt  
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− väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med,  
� de av bolagsstämman senast antagna principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen 
och, om de innebär en väsentlig avvikelse från föregående års principer, vilka dessa avvikelser är, samt hur frågor 
om ersättning till bolagsledningen bereds av styrelsen, samt  
� utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelsen och bolagsledningen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Beskriver inte i bolagsstyrningsrapporten arbetsfördelningen i styrelsen samt hur 

styrelsearbetet har bedrivits under året. 

Motiv till avvikelse: Styrelsen anser att en löpande information av denna typ kan leda till icke 

önskvärda spekulationer om styrelsens löpande agenda (Skandia, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Old Mutual 98,7 

Källa: Dagens Industri, Skandia. 

 

Skanska 
Avviker från koden på följande tre punkter: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande. 
3.7.3 
I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen utvärdera behovet av en 
sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Bolaget har ingen internrevisionsfunktion som anges i punkten ovan. 

Motiv till avvikelse: Bolagets revisionskommitté har godkänt företagsledningens arbete med att 

inrätta en oberoende internkontrollfunktion, som ska hantera frågor om internkontroll och 

internrevision.  
5.1.1 
Till bolagets årsredovisning skall fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Av rapporten skall framgå om 
den är granskad av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Styrelsen avger inte en fullständig bolagsstyrningsrapport för 2005. 

Motiv till avvikelse: Styrelsen anser att modellen �följ eller förklara� inte passar vid successiv 

tillämpning, som dessutom endast innefattar halva räkenskapsåret (Skanska, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Industrivärden 26,9 
AMF Pension 5,3 
Robur fonder 2,3 
SHB/SPP Fonder 1,8 
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Alecta 1,3 
Källa: Dagens Industri, Skanska. 

 

SKF 

Avviker från koden på följande punkt: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (SKF, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Wallenbergsstifelser 28,6 
Robur 5 
Skandia 4,2 
Alecta 3,4 
Fidelity 2,3 

Källa: Dagens Industri, SKF. 

 

SSAB 

Avviker från koden på följande punkt: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (SSAB, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Industrivärden 20,4 
AMF Pension 6,3 
LKAB 6,2 
SEB fonder 3,1 
Robur aktiefonder 2 

Källa: Dagens Industri, SSAB. 
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Swedish Match 

Avviker från koden på följande punkt: 
4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Principerna för ersättning till bolagsledningen godkänns utav styrelsen. 

Motiv till avvikelse: Beslut om ersättning kommer att underställas bolagsstämman från 2006 

(Swedish Match, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Wellington Management 10,1 
SHB/SPP 2,5 
Robur fonder 1,6 
Pensionfonds PGGM 1,1 
Första AP-fonden 1,1 

Källa: Dagens Industri, Swedish Match. 

 

Telia Sonera 

Avviker från koden på följande tre punkter: 
3.6.2 
Styrelsen och verkställande direktören skall omedelbart före underskrifterna i årsredovisningen lämna en försäkran 
av innebörd att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för 
aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse 
är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Försäkran enligt koden har ej lämnats. 

Motiv till avvikelse: Styrelsen anser att VD och styrelse är ansvariga för riktigheten i bolagets 

årsredovisning vilket bekräftas med underskrifterna i årsredovisningen. Styrelsen anser att en 

särskild försäkran enligt koden inte ger något mervärde i styrningen av bolaget utan endast 

medför onödig byråkrati.  
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Styrelsen avger ingen särskild rapport angående den interna kontrollen. Vidare 

inskränker de rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 
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Motiv till avvikelse: Styrelsen anser att intern kontroll är en integrerad del av bolagsstyrningen. 

Vidare hänvisar de till kollegiets uttalande. 
4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Styrelsen föreslår inte bolagsstämman att anta principer för ersättning till 

bolagsledningen. 

Motiv till avvikelse: Styrelsen har antagit en policy för ersättning till bolagsledningen. Vidare 

anser styrelsen att en av deras viktigaste uppgifter är att löpande tillse att bolaget har en 

bolagsledning som med hänsyn till bolagets verksamhet och inriktning är väl lämpad att driva 

bolaget. Detta ansvar finner styrelsen ej lämpligt att ändra på (Telia Sonera, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Svenska staten 43,5 
Finska staten 13,2 
Robur 2,4 
SHB/SPP fonder 1,8 
SEB Fonder 1,7 

Källa: Dagens Industri, Telia Sonera. 

 

Trelleborg 

Avviker från koden på följande tre punkter: 
3.6.3 
Bolagets halvårs- eller niomånadersrapport skall översiktligt granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130).  
 

Avvikelse: Detta har inte gjorts. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar att det kommer att genomföras från 2006. 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande. 
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4.2.2 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall återfinnas på bolagets 
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall omfatta  
� förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,  
� huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
� huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt  
� vilken krets av befattningshavare som omfattas.  
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer 
samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Principer för ersättning har godkänts av styrelsen. 

Motiv till avvikelse: Styrelsen kommer att lämna förslag till bolagsstämman för godkännande 

från 2006 (Trelleborg, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Dunkerintressen 55,53 
Alecta 3,53 
AFA-Försäkringar 2,5 
FöreningsSparbanken 2,15 
Didner & Gerge 1,89 

Källa: Dagens Industri, Trelleborg. 

 

Volvo 

Avviker från koden på följande punkt: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande (Volvo, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Renault SA 20,7 
AMF Pension 4,1 
Alecta 3 
SEB fonder 2,7 
Robur aktiefonder 2,7 

Källa: Dagens Industri, Volvo. 
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WM-Data 

Avviker från koden på följande två punkter: 
3.7.2 
Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor (SOU 2004:130). 
 

Avvikelse: Inskränker rapporten till att förklara hur den interna kontrollen är organiserad. 

Motiv till avvikelse: Hänvisar till kollegiets uttalande. 
4.2.1 
Styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i 
ersättningsutskottet skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I bolag med mindre 
styrelser kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som samtidigt ingår 
i bolagsledningen inte deltar i arbetet (SOU 2004:130).  
 

Avvikelse: Sammansättningen av utskottet uppfyller ej kravet på oberoende då en ledamot har 

varit styrelseledamot i mer än 12 år. 

Motiv till avvikelse: Styrelsen anser det önskvärt att ha kontinuitet i utskottsarbetet. 

Ersättningsutskottet har haft denna sammansättning de tre senaste åren (WM-Data, 2006). 

Ägarstruktur Röster % 
Investor 29,7 
Thord Wilkne 24,6 
SEB Fonder 3 
Robur 2 
Lannebo fonder 1,8 

Källa: Dagens Industri, WM-Data. 

 

 

ABB Ltd (ABB, 2006),  AstraZeneca (AstraZeneca, 2006), Nokia (Nokia, 2006) och Stora Enso 

(Stora Enso, 2006) följer andra länders bolagsstyrningskoder och exkluderas således från denna 

studie. Även Elekta (Elekta, 2006) exkluderas eftersom de inte tillämpar koden.  
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5 Diskussion och slutsatser 
 

I vår diskussion börjar vi med att studera hur de mest omsatta bolagen på A-listan tillämpar 
kodens regler. Detta gör vi genom att analysera de punkter som ett flertal bolag avviker från 
samt deras motiveringar. Nästa steg berör avvikelserna i relation till bolagens ägarstruktur, där 
vi även knyter an till exit- och voiceteorin. 
 

Tabellen nedan visar en sammanfattning av antalet avvikelser samt de motiveringar som vår 

dokumentgranskning resulterat i. Totalt har vi granskat 33 bolags årsredovisningar. 28 av dessa 

bolag tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Inget av de granskade bolagen som tillämpar 

koden följer den fullt ut. 

 

Punkt  
Totalt antal 
avvikelser  Motivering

     
1.2.1  2  2 
1.4.3  1  1 
2.1.2  3  3 
2.1.3  2  2 
2.2.3  1  1 
2.3.3  1  1 
3.1.2  1  1 
3.2.1  1  1 
3.2.4  4  4 
3.4.1  1  1 
3.5.3  1  1 
3.6.2  3  3 
3.6.3  1  1 
3.7.2  26  26 
3.7.3  2  1 
3.8.2  1  1 
4.2.1  3  3 
4.2.2  10  9 
5.1.1  1  1 
5.1.4  1  1 
Totalt  66  64 

 

Tabell 1 � Det totala antalet avvikelser från koden och antalet motiveringar.  

 

Som synes i tabell 1 är spridningen av avvikelserna från koden relativt utspridda över kodens 

punkter. Det är endast i vissa fall som bolagen avviker från samma punkt. Nedan följer en 

redogörelse för de punkter som tre eller fler bolag avviker ifrån samt deras motiveringar. 
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5.1 Avvikelser och motiveringar 
Den punkt som 26 av 28 bolag avviker från är 3.7.2 som berör den interna kontrollen. 

Motiveringen som de flesta använder sig av är kollegiet för bolagsstyrnings uttalande (se bilaga 

2) där kollegiet framför att en avvikelse från 3.7.2 är godtagbar om motiveringen hänvisar till 

uttalandet. Noterbart här är att Assa Abloy samt Telia Sonera inte anser att en specifik rapport om 

den interna kontrollen är nödvändig. De hänvisar till att den interna kontrollen är en integrerad 

del av bolagsstyrningsrapporten.   

 

Nästa punkt som 10 av 28 bolag avviker från är 4.2.2 som berör principer för ersättning till 

bolagsledningen. Kodens regler säger att styrelsen ska presentera förslag som skall godkännas av 

bolagsstämman. Det samlade intrycket är att de flesta av bolagen anser att det är styrelsens ansvar 

att besluta om ersättningar till bolagsledningen. Sex av de tio bolag som avviker från 4.2.2 

hänvisar just till detta. Exempelvis anser statligt ägda Telia Sonera att detta ansvar bör åligga 

styrelsen och inte bolagsstämman. Att Telia Sonera avviker på denna punkt med den angivna 

motiveringen tror vi kan medföra att marknadens dom kan bli hård, både för bolaget och i 

synnerhet för svenska staten som har bidragit till kodens tillkomst. En liknande men mer direkt 

motivering har JM. De menar att det krävs god kunskap och erfarenhet om bolagets och 

branschens specifika struktur för att kunna hantera ersättningar och förmåner till 

bolagsledningen. Fler bolag ansluter sig till JM och menar att styrelsen besitter en högre kunskap 

än bolagsstämman om vilka ersättningsnivåer som är rimliga med hänsyn till de olika bolagens 

specifika situation. Vi frågar oss här om det verkligen ska vara branschens specifika struktur eller 

bolagets situation som ska spegla ersättningsnivåerna till bolagsledningen? Rimligtvis borde 

ersättningarna snarare spegla bolagets framgång. Vidare har vi uppmärksammat att Sandvik inte 

motiverar varför ersättningarna inte presenterats för godkännande av bolagsstämman. Detta tror 

vi kan vara en farlig väg att gå då ersättningsfrågorna till högt uppsatta inom näringslivet har 

debatterats flitigt i media, och således kan drabba bolaget genom dålig PR. De resterande fyra 

bolagen som avviker från 4.2.2 hänvisar att de kommer att följa denna regel i och med 2006 års 

bolagsstämma.   

 

Punkt 3.2.4 berör att majoriteten av styrelseledamöterna skall vara oberoende gentemot bolaget 

och bolagsledningen. Från denna punkt avviker fyra bolag. Investor menar att kodens regler inte 
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var igång i tid och de har således inte tagit hänsyn till kodens regler men avser att göra så till 

2006. Holmen och Securitas har ett för stort antal beroende styrelseledamöter. Båda två faller på 

kodens 12-årsregel som innebär att en ledamot är beroende om han/hon suttit i styrelsen i mer än 

12 år. Båda bolagen hänvisar till att det är viktigt att de har erfarna och kunniga ledamöter inom 

respektive bransch. Holmen menar vidare att de uppfyller Stockholmsbörsens noteringskrav och 

de oberoenderegler som återfinns där. Det vi reagerar på här är att koden faktiskt är ett av 

Stockholmsbörsens noteringskrav! Att då Holmen motiverar avvikelsen med att de anser kodens 

regler överflödiga i detta fall, anser vi vara ett tecken på antingen ignorans eller okunskap. 

Securitas valberedning anser å sin sida att i ett bolag som Securitas, innebär det inte att man är 

beroende bara för att man har suttit med länge och lärt sig om bolaget. Vi undrar i detta fall vad 

som är så speciellt med Securitas, och varför de inte anser att just de behöver följa denna 12-

årsregel. Skandia motiverar sin avvikelse med att de är under uppköp och att valberedningen då 

anser det godtagbart att avvika. En sådan motivering bör man ifrågasätta enligt vår mening, 

speciellt med tanke på bolagets skandalomsusade historia. 

 

Nästa punkt som tre bolag har valt att avvika ifrån är 2.1.2 som berör valberedningen i bolaget. 

Kodens regler syftar till att säkerställa att valberedningen inte bara styrs av styrelseledamöter. 

Både Securitas och Assa Abloy har en majoritet av styrelseledamöter i valberedningen. De har 

vidare relativt likartade motiveringar som syftar till att de anser att det är viktigt att begränsa 

antalet ledamöter i valberedningen. Detta för att arbetet ska fortlöpa så effektivt som möjligt. 

Securitas tillägger också att de anser det viktigt att de två stora ägarna i bolaget, tillika 

styrelseledamöter, är med i valberedningen med tanke på effektiviteten. Det tredje bolaget är 

Getinge där ordföranden i styrelsen även är ordförande i valberedningen. Detta motiveras med att 

bolaget anser att styrelseordföranden är lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens 

arbete med tanke på aktieägarnas bästa. Om man ser till valberedningen, och även koden i sig, är 

syftet att öka transparensen i näringslivet. En del i det hela är att försöka eliminera slutna 

styrelserum där man eventuellt har en annan agenda än att bara jobba utifrån bolaget och 

aktieägarnas bästa. Att då motivera med att man ser till effektiviteten i arbetet är tveksamt enligt 

vår mening. 
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Från punkt 3.6.2 avvek även där tre bolag. Punkten behandlar att styrelse och VD innan de 

skriver under årsredovisningen, ska lämna en försäkran om att årsredovisningen upprättats på ett 

korrekt sätt. Återigen avviker Securitas och Assa Abloy som inte har lämnat en sådan försäkran. 

Båda bolagen motiverar detta med att aktiebolagslagens regler är tillräckliga och att en försäkran 

enligt koden är överflödig. Även Telia Sonera har utelämnat en försäkran. De anser att när 

styrelse och VD skriver under årsredovisningen försäkrar de riktigheten i densamma. Vidare 

anser de att en särskild försäkran enligt koden inte skapar något mervärde till styrningen utan 

bara tillför onödig byråkrati. Detta tycker vi är en fullt godkänd motivering med tanke på att 

underskriften av årsredovisningen bör vara tillräcklig. Dock frågar vi oss om det tillför så mycket 

onödig byråkrati för att lämna en försäkran på en rad eller två i samband med 

bolagsstyrningsrapporten.  

 

Till sist har vi punkt 4.2.1 som även den fick tre avvikande bolag. 4.2.1 hänger ihop med ovan 

angivna punkt 4.2.2 och berör hur ersättningsutskottet skall se ut och vad de ska göra. Även 

oberoendefrågor berörs i denna punkt, och det är just kravet på oberoende som Holmen, Investor 

och WM-Data avviker ifrån. Holmen och Investor hänvisar till den mångåriga erfarenhet samt 

kunskap från ledningsarbete som finns i ersättningsutskottet. WM-Data motiverar å sin sida 

avvikelsen med att det är viktigt med kontinuitet i utskottet och att utskottet haft denna 

sammansättning i tre år. Återigen kan man diskutera vikten av transparens i styrelsen. Speciellt i 

Holmens fall då de även avviker från 4.2.2, vilket innebär att de har ett beroende 

ersättningsutskott som presenterar principer för ersättning, som i sin tur styrelsen och inte 

bolagsstämman godkänner. Detta anser vi är en farlig väg att gå om man ser till den eventuella 

dåliga PR detta kan medföra.   

 

5.2 Avvikelser och motiveringar vs ägarstruktur och exit/voice 
Enligt den teoretiska referensramen agerar olika typer av ägarkategorier på olika sätt. För att 

studera ägarfördelningen i relation till exit/voice börjar vi med att studera hur stort antal röster de 

största ägarna har i respektive bolag som undersökts. Vi delar upp dem i två olika grupper. Den 

första gruppen är bolag med 25,13 % eller mer av det totala antalet röster, grupp 1, medan den 

andra gruppen är bolag vars största ägare har mindre än 25,13 % av rösterna, grupp 2. Valet av  
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25,13 % som gräns gjordes genom en genomsnittsberäkning av de största ägarna i respektive 

bolag och deras röstandel.  

 
Grupp 1 � bolag vars största ägare har 25,13
% eller mer av rösterna 13 Antal avvikelser  36 Genomsnittligt antal avvikelser 2,8
      
Grupp 2 - bolag vars största ägare har mindre 
än 25,13 % av rösterna 15 Antal avvikelser 30 Genomsnittligt antal avvikelser 2,0
      
Totalt 28  66  2,4
Tabell 2 � Antal bolag vars störste ägare har 25,13 % eller mer, resp. mindre än 25,13 %  av det totala antalet 
röstantalet, samt dess avvikelser från koden. 
 

Som synes ovan i tabell 2 är det 13 bolag i grupp 1 som avviker från koden på totalt 36 punkter, 

vilket ger ett genomsnittligt antal avvikelser på 2,8. Grupp 2 är å sin sida 15 till antalet och de 

avviker på sammanlagt 30 punkter, vilket ger ett genomsnittligt antal avvikelser på 2,0. Totalt 

kan vi se att de 28 bolagen avviker på 66 punkter vilket ger ett genomsnitt på 2,4. 

 

Bolag från grupp 1 med tre eller fler 
avvikelser från koden 

Bolag från grupp 2 med tre eller fler 
avvikelser från koden 

Holmen  Assa  
Investor JM  
Scania  Sandvik  
Skandia Securitas  
Skanska   
Telia Sonera  
Trelleborg   
  
Totalt: 7 bolag Totalt: 4 bolag  
Tabell 3 � Antal bolag som avviker från koden på tre eller fler punkter, uppdelat i röstandel. 
 

Vi har vidare utifrån ovanstående resonemang tittat närmare på ägarstrukturen i de bolag som 

avviker från fler punkter än genomsnittet på 2,4. Det är sju bolag i grupp 1 som avviker från 

koden på tre eller fler punkter. Det är vidare fyra bolag i grupp 2 som avviker på tre eller fler 

punkter. Denna uppdelning redovisas i tabell 3 där vi återigen kan utläsa att bolagen från grupp 1, 

tenderar till att avvika från koden på fler punkter än bolagen i grupp 2. Orsakerna till detta kan 

vara flera enligt vår mening. Nedan klargörs kopplingen mellan de noterade avvikelserna hos 

bolagen i tabell 3 och de olika ägarkategoriernas tendens att utöva voice respektive exit.   
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5.2.1 Staten 
Staten som ägare lägger ofta mindre vikt vid kortsiktig avkastning enligt teorin eftersom de 

generellt sätt har mer långsiktig investeringsfilosofi. De tenderar därför att som ägare utöva sin 

voicemakt i de bolag där de är storägare. Vidare anser vi att staten har ett samhällsansvar och 

därför bör föregå med gott exempel vad gäller bedrivande av näringsverksamhet.  

 

I vår studie förekommer det tre bolag med ett betydande statligt ägande. Dessa bolag är Nordea, 

OMX och Telia Sonera. I OMX och Nordea har staten mindre än 25 % av rösterna och de båda 

företagen avviker från en respektive två punkter. I Telia Soneras fall har staten 43,5 % av 

rösterna och avviker från koden på tre punkter.  

  

I OMX och Nordea verkar vår tanke att staten har ett samhällsansvar och därför är försiktiga att 

avvika från koden vara korrekt, då båda bolagen avviker på färre punkter än medel. Vidare har 

staten i dessa bolag inte tillräckligt stor ägarandel för att kunna utnyttja någon voicemakt. I Telia 

Soneras fall verkar det dock vara annorlunda. Här finns tendenser till att samhällsansvaret satts åt 

sidan och ett större utnyttjande av voicemakt tillämpats, då bolaget avviker på fler punkter än 

genomsnittet. Detta kan tyckas anmärkningsvärt då staten själva var initiativtagaren till svensk 

kod för bolagsstyrning.   

 

5.2.2 Stiftelser 
Stiftelser har oftast luddiga ägarstrukturer vilket medför svårigheter att uttala sig om några 

generella drag hos dem som ägargrupp enligt teorin.  

 

Vår studie innehåller tio bolag där stiftelser har ett betydande innehav. I åtta av bolagen har 

stiftelserna ett totalt antal röster som understiger 25,13 % av det totala antalet röster. Dessa åtta 

bolag består av Ericsson, Föreningssparbanken, SEB och SHB som alla har en avvikelse från 

koden, Industrivärden som avviker från koden på två punkter, Sandvik och Scania som har tre 

avvikelser och slutligen Holmen med fyra avvikelser. I två bolag har stiftelserna vidare 25,13 % 

eller mer av det totala antalet röster. Bolagen är Investor som avviker på tre punkter och SKF 

som avviker på en punkt. 
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Bilden av de bolag där stiftelserna har ett betydande innehav är splittrad. Som teorin antyder 

verkar det vara svårt att dra några generella slutsatser om gruppen som helhet. Av de åtta bolag 

där stiftelserna har mindre än 25,13 % av rösterna, avviker fem av dessa på färre punkter än 

medel och tre på fler. Skillnaderna i avvikelser beror sannolikt snarare på vilken typ av ägare som 

döljer sig bakom stiftelsen och på övriga ägare. Tittar vi på de två bolagen där stiftelserna har ett 

antal röster som överstiger 25,13 % är det samma sak. Ett bolag avviker på färre punkter än 

medel och det andra bolaget på fler. I dessa fall finns det incitament för stiftelserna att påverka 

bolaget med sin voicemakt, men kraften i denna makt beror på typen av stiftelse. Har stiftelsen 

representanter med stor kunskap om företaget och en vilja att långsiktigt utveckla bolaget, borde 

voicemakten vara betydande. I dessa fall är ett högt antal avvikelser inget anmärkningsvärt. Har 

stiftelsen däremot mer kortsiktiga avkastningsintressen borde bolaget vara mer försiktigt med 

antalet avvikelser eftersom det finns en risk för exitbeteende från stiftelsen som storägare. 

      

5.2.3 Investmentbolag 
Investmentbolagens förväntade beteende beror i hög grad på deras affärsidé. Är strategin 

finansiell portföljförvaltning kan en tendens till exitbeteende förväntas. Om däremot 

investmentbolaget har en policy att investera mer långsiktigt och med sin kompetens vara med 

och utveckla företag, är det snarare voice som är det naturliga valet. 

 

Som vi kan utläsa i vår studie är det 16 av 28 bolag där investmentbolag är representerade som 

ägare. De dominerande institutionella ägarna är Investor och Industrivärden som finns 

representerade i 13 av de 16 bolagen. Enligt tabell 3 kan vi utläsa att Skanska, som ägs till 26,9 % 

av Industrivärden, avviker på fler punkter än genomsnittet. Vi kan även utläsa från tabellen att ett 

investmentbolag, Investor, även de avviker på fler punkter än medel. 

 

Beroende på strategin förlitar sig investmentbolagen på att antingen utöva voicemakt eller 

exitmakt. I vår studie står Industrivärden och Investor för merparten av ägandet bland 

investmentbolagen. De har båda som strategi att placera långsiktigt och vara med och utveckla 

bolagen (Investor, 2006; Industrivärden, 2006). Med andra ord har de som mål att använda sin 

voicemakt för att påverka bolagen i önskad riktning. De bryr sig sannolikt mindre om kortsiktigt 

exitbeteende från de övriga ägarna i form av aktieförsäljningar. Detta verkar vara fallet i 
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exempelvis Skanska där det stora antalet avvikelser från koden därför kan ses som acceptabelt. 

Men det kan vara svårt för dessa investmentbolag att besitta gedigen kunskap om alla företag och 

branscher där de har aktieinnehav. Vidare har de inte tillräckligt stort innehav i alla bolag för att 

kunna vara med och påverka bolagen i önskad riktning. Med sitt utbredda ägande bör de därmed i 

vissa bolag snarare inrikta sig på kortsiktig avkastning och utövande av exitmakt. 

 

5.2.4 Företagsledningen 
I de fall där företagsledningen är ägare i bolaget har de, enligt teorin, låg exit- och mycket hög 

voicebenägenhet. Deras kompetens är hög, liksom möjligheterna att direkt påverka företaget och 

dess verksamhet. 

 

I bolag där en storägare har ett väsentligt inflytande, kan det således finnas mindre incitament att 

följa koden till punkt och pricka. Storägaren kanske rent utav själv är representerad i styrelsen. I 

dessa fall kan det anses som mindre viktigt att strikt följa koden. Detta exemplifieras i vår studie 

med bolaget Holmen, som avviker på fyra punkter och där styrelseordföranden Fredrik Lundberg 

äger 51,9 % genom sitt bolag LE Lundbergsföretagen samt har ett betydande personligt innehav. 

Vidare kan diskretion ha hög prioritet och då vill bolaget kanske inte öppna upp sig helt och 

redovisa verksamheten fullt ut. En annan tänkbar orsak är att bolag med ett koncentrerat ägande 

bryr sig mindre om småspararnas eventuella reaktion. Storägarens betydande inflytande i bolaget 

medför en stor möjlighet att göra sin röst hörd, det vill säga en stor voicemakt.  

 

5.3 Slutsatser 
Studien visar på att det finns tendenser till att bolag som har en stor ägare, med 25,13 % eller mer 

av rösterna, avviker från koden på fler punkter än i bolag med ett mer spritt ägande. Vi ser vidare 

samband mellan olika typer av ägargrupper och dess förhållningssätt till koden i form av 

avvikelser. Det vi kan utläsa från diskussionen ovan är benägenheten till exit- respektive 

voicebeteende varierar beroende på vilken typ av ägargrupp som har ett väsentligt inflytande i 

bolaget. Oavsett vilken som är den dominerande ägargruppen i bolaget är det dock i slutändan 

ägandets storlek som är avgörande. Även om en ägargrupp tenderar till att utnyttja sin voicemakt 

framför exit, är det en förutsättning att ägargruppens röstandel är tillräckligt stor. Voicemakten 

blir annars fruktlös då det blir nästintill omöjligt att styra bolaget i önskad riktning.  
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Om vi ser till de bolag som avviker mer än genomsnittet, tre eller fler avvikelser, kan de ligga i 

riskzonen för exitbeteende från aktieägarna. Anser marknaden att avvikelserna från koden är väl 

många, och de uppfattar bolaget som suspekt, kanske de svarar med att sälja av sitt innehav. 

Dock tror vi att detta inte kommer att ske. Koden är ny och det saknas både kunskap från 

marknaden om vad koden egentligen är samt praxis för hur en motivering bör vara utformad. 

Således blir marknadens dom svår att sia om, men de bolag som avviker på väldigt många 

punkter bör kunna ligga i riskzonen för exitbeteende om det exempelvis uppmärksammas i 

media. Skandia är ett exempel på detta. De har en historia som vi alla känner till och bidrog i hög 

grad till kodens framväxt. Att de då avviker från hela åtta punkter och lämnar motiveringar i klass 

med, �- vi är under uppköp�, anser vi kan leda till att förtroendet för bolaget rasar återigen.  

 

Men ska man då stirra sig blind på antal avvikelser i ett bolag? Är det ett tecken på att skötseln av 

bolaget är undermålig? Det man ska ta hänsyn till här är faktiskt att den svenska koden är 

utformad efter principen följ eller förklara. Kodgruppen menar att om man inte följer en punkt, är 

det motiveringen till avvikelsen som är det viktiga. Återigen, vad är då en godtagbar motivering? 

Det är nog många bolag som har funderat på den frågan inför sin första redovisning av bolagets 

förhållningssätt till bestämmelserna i svensk kod för bolagsstyrning. Det samlade intrycket av vår 

granskning måste ändå bli att flertalet bolag har tagit koden på fullt allvar och försökt följa den så 

gott det går. Bolagen har med största sannolikhet varit lite ängsliga för vad marknadens dom 

kommer att bli, och kanske därför inte avviker från så många punkter som de egentligen skulle 

vilja. Detta tror vi kommer att ändras med tiden när praxis har utvecklats på området. Vem vet, i 

framtiden kanske bolagen tar efter varandras motiveringar om de anses vara godtagbara enligt 

praxis?    

 

Vidare kanske man ska fråga sig om vilka som egentligen läser årsredovisningarna och 

bolagsstyrningsrapporten? Eftersom det är tänkt att marknaden ska vara ett kontrollerande organ, 

frågar vi oss: i vilken form? Syftar de som utformat koden till att privatpersoner, i form av 

småsparare, kommer att protestera om de anser att bolaget inte tillämpar koden på ett 

tillfredsställande sätt? Som vi ser det läser inte denna samhällsgrupp årsredovisningarna. De 

påverkas mer utav media och organisationer såsom exempelvis Aktiespararna. Det är där vi tror 

att eventuella frågor som berör tillämpningen av koden kommer tas upp, och eventuellt skapa 
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rubriker som påverkar bolagen negativt. Om vi ser till övriga delar av marknaden som läser 

årsredovisningen mer noggrant, exempelvis större investerare och andra intressenter, måste 

bolagen enligt vår mening ta mer hänsyn till denna grupp. Deras dom i form utav ett eventuellt 

exitbeteende kan bli en kostsam affär för bolaget och något som de vill undvika. Således borde ett 

bolag med ett utspritt ägande vara mer försiktigt när det gäller att avvika från koden, något som 

denna studie tyder på.  

 

Om vi återigen tittar vidare på medias granskning av bolagens förhållningssätt till koden kan vi se 

att den är nästintill obefintlig. Har det förekommit några rubriker i media där bolag med många 

avvikelser uppmärksammats? Såvitt vi vet har detta inte förekommit. Orsaken till detta tror vi kan 

vara, som vi nämnt tidigare, en saknad av praxis och kunskap från marknadshåll. Vidare anser vi 

att hotet om avnotering från börsen inte kommer realiseras till en början. De första åren kommer 

Stockholmsbörsen sannolikt att ha överseende med bolag som avviker med undermåliga 

motiveringar, men om ett par år när praxis har utvecklats kommer säkerligen bedömningen att 

vara mer strikt. 

 

Något som förvånar oss i denna granskning är statens förhållningssätt till kodens regler i form av 

Telia Sonera. Som vi nämnt tidigare är staten initiativtagare till koden och har ett ansvar och bör 

således föregå med gott exempel. Att de då avviker på fler punkter än genomsnittet, och där en 

punkt berör ersättningar till bolagsledningen, anser vi sänder ut lite tveksamma signaler. Men det 

finns alltid en baksida. Kanske man istället ska se det som ett sundhetstecken att bolaget inte är 

under strikt kontroll från staten och att styrelsen får ta de beslut styrelsen anser är bäst utifrån 

samtliga aktieägares intressen.  

  

5.4 Förslag till vidare studier inom ämnet 
Som vi varit inne på tidigare är kodens regler och dess tillämpning ett nytt fenomen inom 

näringslivet. Vi anser att det skulle vara intressant att med denna studie som grund, genomföra en 

liknande granskning om ett par år när både bolagen och marknaden besitter mer kunskap om 

kodens regler.  
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En ytterligare intressant aspekt vi anser att man skulle kunna titta lite närmare på är om koden 

kommer att vara ett viktigt instrument vid en lågkonjunktur. I tider som denna, med 

högkonjunktur och goda vinster hos bolagen, tar marknaden sannolikt inte lika stor hänsyn till 

skötseln av bolaget utan fokus ligger istället på hur stor vinsten och avkastningen blir. Om vi 

istället skulle drabbas av lågkonjunktur med falland investeringsvilja, blir marknaden då mer mån 

om att placera i bolag som har en stabil ledning och god skötsel?     
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Bilaga 1 � SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
 
 REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 

 1 Bolagsstämma  

 
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 bolagsstämman 
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.  

 1.1 Kallelse m.m.  

 1.1.1 Bolaget skall senast i samband med tredje kvartalsrapporten, och så snart styrelsen beslutat att 
hålla extra bolagsstämma, offentliggöra när och på vilken ort stämman kommer att hållas. 
Uppgiften skall från samma tidpunkt återfinnas på bolagets hemsida.  

 1.1.2 Bolaget skall på sin hemsida, i god tid innan kallelse utfärdas till ordinarie bolagsstämma, 
informera om aktieägarnas rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en 
sådan begäran måste ha nått bolaget för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen. Motsvarande 
förfarande skall, när så är möjligt, tillämpas inför extra stämma.  

 1.1.3 Aktieägarna skall ges möjlighet att anmäla sig till bolagsstämma på flera sätt, däribland genom 
e-post eller på bolagets hemsida.  

 1.2 Deltagande på distans  

 1.2.1 Bolaget skall inför varje bolagsstämma, om så är motiverat av ägarkretsens samman-sättning 
och med beaktande av vad som är ekonomiskt försvarbart, ge aktieägarna möjlighet att med hjälp av 
modern kommunikationsteknik följa eller delta i stämman från annan ort inom eller utom landet.  

 1.3 Styrelsens, ledningens och revisorns närvaro  

 1.3.1 Vid bolagsstämma skall en beslutför styrelse vara närvarande. Vid ordinarie stämma skall såvitt 
möjligt hela styrelsen vara närvarande. Styrelsens ordförande, verkställande direktören och, i den 
mån det finns behov därav, andra personer ur bolagsledningen skall närvara vid stämman. Minst en 
av bolagets revisorer skall närvara vid ordinarie stämma.  

 1.3.2 Har förslag till beslut i visst ärende utarbetats av ett styrelseutskott skall utskottets ordförande 
eller annan utskottsledamot vara närvarande på bolagsstämman och på styrelsens uppdrag redovisa 
och motivera förslaget.  

 1.4 Genomförande  

 1.4.1 Bolagets valberedning skall lämna förslag till ordförande vid ordinarie bolagsstämma. Förslaget 
skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.  
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Kodens regler anges i normal stil. Inledande text i kursiv stil till enskilda avsnitt syftar till att översiktligt redovisa det principiella synsätt på 
vilket de efterföljande reglerna är grundade. Fotnoter syftar till att vid behov kommentera eller förklara den avsedda innebörden i regeln eller sätta 
in den i ett sammanhang som underlättar tolkningen av regeln.  



 

  
 1.4.2 Till justerare vid bolagsstämma skall utses aktieägare eller ombud för aktieägare som inte är 

styrelseledamot eller anställd i bolaget.  

 1.4.3 Bolagsstämma skall hållas på svenska och det material som presenteras skall vara på svenska. 
Bolaget skall, om så är motiverat av ägarkretsens sammansättning och med beaktande av vad som är 
ekonomiskt försvarbart, överväga om stämmoförhand-lingarna helt eller delvis skall simultantolkas 
och om av bolaget presenterat material skall översättas till annat språk.  

 1.4.4 Bolagsstämmans ordförande skall se till att aktieägarna på ett tillfredsställande sätt ges 
möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för 
lagens bestämmelser om stämmoärenden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda 
förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut.  

 1.4.5 Protokoll från senaste ordinarie bolagsstämma och därefter hållen extra stämma skall återfinnas 
på bolagets hemsida. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas. Om så är motiverat av 
ägarkretsens sammansättning, skall protokollet även översättas till annat språk än svenska.  

 

 2 Tillsättning av styrelse och revisor  

 
Bolagsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av ägarna 
styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla aktieägare möjlighet att ge sin syn på och lämna 
förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.  

 2.1 Valberedning  

 
Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättnings-frågor med syfte 
att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.  

 2.1.1 Bolaget skall ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Bolags-stämman skall 
utse ledamöter eller ange hur ledamöter i valberedningen skall utses. Beslutet skall innefatta 
förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är 
slutfört.  

 
Om valberedningens ledamöter inte utses på stämman skall stämmans beslut ange efter vilka 
kriterier valberedningens ordförande och ledamöter skall utses.  

 2.1.2 Valberedningen skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall 
inte vara styrelseledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall 
inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte 

vara valberedningens ordförande.
2 

 

 2.1.3 Bolaget skall senast sex månader före ordinarie bolagsstämma offentliggöra namnen på 
ledamöterna i valberedningen. Om ledamot representerar viss ägare skall ägarens namn anges. Om 
ledamot av valberedningen ersätts skall detta offentliggöras samt motsvarande information om den 
nya ledamoten lämnas. Informationen skall åter-finnas på bolagets hemsida, där även skall anges 
hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.  

 
2 

I valberedningen bör inte ingå representanter för företag som bedriver med bolaget konkurrerande verksamhet.  



 

  
 2.2 Tillsättning av styrelse  

 2.2.1 Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt 
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för 
utskottsarbete.  

 2.2.2 Som underlag för sina förslag skall valberedningen  

 
 � bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på 

styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av resultatet 

av den utvärdering av styrelsen som har skett,
3 

 

 � fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver 
rekryteras, samt  

 � genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall 
fyllas, varvid förslag som inkommit från aktieägare skall beaktas.  

 2.2.3 Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagets 
hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas skall på bolagets hemsida för styrelseledamot som 
föreslås för nyval eller omval anges:  

 
 � ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,  

 � uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,  

 � eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella 
instrument i bolaget,  

 � om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget,  

 � vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt  

 � övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den 
föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.  

 
En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete skall lämnas på hemsidan.  

 2.2.4 Valberedningen skall på bolagsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 
motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen skall också lämna en 
redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.  

 2.2.5 Person föreslagen för inval i styrelsen skall såvitt möjligt närvara på stämman för att kunna 
presentera sig och svara på frågor från aktieägarna.  

 2.2.6 Bolagsstämman skall besluta om styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar för 
styrelsearbetet med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell 
ersättning för utskottsarbete.  

 2.2.7 Styrelseledamöter skall inte erhålla tilldelning i aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Om ett sådant program riktas 
enbart till styrelsen skall bolagsstämman besluta om programmet.  

 
3 

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan bolaget ha skäl att överväga behovet av 
sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i ägarkretsen.  



 

  
 Beslutet skall omfatta det högsta antal instrument som skall kunna utfärdas, de huvudsakliga 

villkoren för tilldelning, de huvudsakliga villkoren för och principerna för värdering av 
instrumenten samt inom vilken tid instrumenten senast skall ha utfärdats eller överlåtits till 
styrelseledamöterna.  

 
Även om verkställande direktören är ledamot av styrelsen kan denne erhålla tilldelning i 
incitamentsprogram riktade till ledning och anställda.  

 2.3 Tillsättning av revisor  

 2.3.1 Förslag till tillsättning av revisor skall lämnas av bolagets valberedning eller av en för 
revisorstillsättningen särskilt utsedd valberedning. För en särskilt utsedd valberedning gäller 
reglerna i avsnitten 2.1 och detta avsnitt.  

 2.3.2 Valberedningen skall lämna förslag till val och arvodering av revisor. Förslaget skall 
presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagets hemsida.  

 2.3.3 I anslutning till att kallelsen till bolagsstämman utfärdas skall information om förhållanden som 
kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och 
oberoende lämnas på bolagets hemsida. Informationen skall innefatta omfattningen av den 
föreslagna revisorns tjänster till bolaget utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, 
vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget. En redogörelse för hur 
valberedningen har bedrivit sitt arbete skall lämnas på hemsidan.  

 2.3.4 Valberedningen skall på bolagsstämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en 
redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.  

 2.3.5 Föreslagen revisor skall närvara på stämman för att kunna presentera sig och svara på frågor 
från aktieägarna.  

 

 3 Styrelse  

  

 3.1 Uppgifter  

 
Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt 
att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.  

 3.1.1 För att uppfylla sin uppgift för bolagets ägare skall styrelsen ägna särskild omsorg åt att  

 
 � 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 uppträdande.  

 3.1.2 Styrelsen skall se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad 
process.  

 3.2 Storlek och sammansättning m.m.  

 
Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som ger utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter 
som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för att styrelsen effektivt och självständigt 
skall kunna förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsen bör förnyas i erforderlig takt med beaktande av 
utvecklingen av bolagets verksamhet och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.  

 3.2.1 Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas 
kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen skall eftersträvas.  

 3.2.2 Styrelsen skall inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. 
Suppleanter till stämmovalda ledamöter skall inte utses.  

 3.2.3 Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen.  

 3.2.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i för-hållande 
till bolaget och bolagsledningen. En styrelseledamot skall inte anses oberoende om ledamoten  

 
 � är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i 

bolaget eller ett närstående företag,  

 � är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget eller ett närstående 
företag,  

 � erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från 
bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i bolags-ledningen,  

 � har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra 
omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag i 
egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra 
företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som 
har en sådan affärsrelation med bolaget,  

 � är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos bolagets eller ett 
närstående företags nuvarande eller dåvarande revisor,  

 � tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör 
bolagsledningen i bolaget,  

 � har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år, eller  

 



 

 
 � står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon 

annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta 
mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att 
styrelseledamoten inte skall anses oberoende.  

 
Med närstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av 
aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av 
avkastningen. Om bolaget äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat företag anses 
bolaget indirekt inneha det senare företagets ägande i andra företag.  

Den fjärde punkten skall inte anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund.  

 3.2.5 Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. En 
styrelseledamot som representerar en större ägare eller är anställd eller styrelse-ledamot i ett företag 
som är en större ägare skall anses som beroende.  

 
Med större aktieägare avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av 
aktierna eller rösterna i bolaget. Om ett företag äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett 
annat företag anses det förstnämnda företaget indirekt kontrollera det senare företagets ägande i 
andra företag.  

 3.2.6 Styrelseledamot skall utses för ett år i taget.  

 
 3.3 Styrelseledamöter  

 
En styrelseledamot har en sysslomannaliknande ställning i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten 
är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg och ha den kunskap som erfordras för att på bästa sätt 
tillvarata bolagets och dess ägares intressen.  

 3.3.1 Styrelseledamot skall inte inneha så många andra uppdrag att ledamoten inte kan ägna 
styrelseuppdraget i bolaget erforderlig tid och omsorg.  

 3.3.2 Styrelseledamot skall självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram 
de uppfattningar och göra de ställningstaganden detta föranleder. Styrelseledamot skall begära den 
kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen skall kunna fatta väl 
underbyggda beslut.  

 3.3.3 Styrelseledamot är skyldig att tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet, organisation, 
marknad m.m. som erfordras för uppdraget.  

 3.3.4 Ny styrelseledamot skall genomgå erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i 
övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig.  

 
 3.4 Styrelseordförande  

 
Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är 
väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter.  

 3.4.1 Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag 
under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa 
bolagsstämma.  

 



 

 
 3.4.2 Om avgående verkställande direktör av valberedningen föreslås som styrelsens ordförande i 

nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör skall förslaget särskilt 
motiveras.  

 3.4.3 Om styrelseordföranden är anställd i eller har uppdrag för bolaget utöver ordförandeuppdraget 
får detta inte innebära att uppgifter hänförliga till den löpande förvaltningen övertas från 
verkställande direktören. Arbetsfördelningen mellan styrelse-ordföranden och verkställande 
direktören skall i sådana fall tydligt klargöras i styrelsens arbetsordning och i styrelsens instruktion 
för verkställande direktören.  

 3.4.4 Styrelsens ordförande skall se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör 
sina åligganden. Ordföranden skall särskilt  

 
 � organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i 

styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga förutsättningar för 
styrelsens arbete,  

 � se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget och 
dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet skall 
kunna bedrivas effektivt,  

 � ta emot synpunkter från ägarna och förmedla dessa inom styrelsen,  

 � hålla fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner med och stöd för 
bolagets verkställande direktör,  

 � se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt 
arbete,  

 � efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning för styrelsens 
sammanträden,  

 � kontrollera att styrelsens beslut verkställs effektivt, samt  

 � se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om 
resultatet av utvärderingen.  

 3.5 Arbetsformer  

 3.5.1 Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verk-ställande 
direktören samt rapporteringsinstruktion skall vara anpassade till bolagets förhållanden och vara så 
tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styr-dokument för styrelsens arbete. Styrelsen 
skall minst en gång per år pröva samtliga instruktioners relevans och aktualitet.  

 3.5.2 Styrelsen kan inom sig inrätta utskott för att bereda ärenden inom mer avgränsade områden och, 
om styrelsen så finner lämpligt, till sådana utskott delegera viss beslutanderätt. Inrättande av utskott 
får inte leda till att styrelsen förlorar överblicken och kontrollen över verksamheten eller att 
informationen till styrelsen försämras. Av styrelsens arbetsordning skall framgå vilka 
arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten samt hur utskotten 
skall rapportera till styrelsen. Utskott skall protokollföra sina möten och protokollen skall delges 
styrelsen.  

 



 

 
 3.5.3 Styrelsen skall fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år 

skall styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen person från bolags-ledningen skall 
närvara.  

 3.5.4 Beslut skall inte fattas av styrelsen i ett viktigt ärende som inte varit upptaget på dagordningen, 
såvida inte styrelsen enhälligt beslutar att så skall ske.  

 3.5.5 Styrelsen skall biträdas av en styrelsesekreterare som inte är ledamot av styrelsen.  

 3.5.6 Styrelsens protokoll skall tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som 
funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. Protokollet skall sändas till 
styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelse-sammanträdet.  

 3.6 Finansiell rapportering  

 
Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, 
tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.  

 3.6.1 Av årsredovisning och delårsrapport skall tydligt framgå vilka delar som är formella finansiella 
rapporter, på vilka regelverk dessa grundas och vilka delar av årsredo-visningen eller 

delårsrapporten som är reviderade eller översiktligt granskade av bolagets revisor.
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 3.6.2 Styrelsen och verkställande direktören skall omedelbart före underskrifterna i årsredo-visningen 
lämna en försäkran av innebörd att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i 
överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer 
med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna 
påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.  

 3.6.3 Bolagets halvårs- eller niomånadersrapport skall översiktligt granskas av bolagets revisor.  

 
 3.7 Intern kontroll och internrevision  

 
Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering 
och bolagets tillgångar.  

 3.7.1 Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om 
och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.  

 3.7.2 Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den 
finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste 
räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor.  

 3.7.3 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen 
utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera sitt 
ställningstagande.  
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Med finansiell rapport avses enligt IAS 1 resultaträkning, balansräkning, eget kapital, kassaflödesanalys samt redogörelse för tillämpade 
redovisningsprinciper och noter. 



 

 
 3.8 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor  

 
Styrelsen ansvarar för att bolaget har ett formaliserat och transparent system som säkerställer att fastlagda 
principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga 
relationer med bolagets revisorer upprätthålls.  

 3.8.1 Styrelsen skall dokumentera och lämna upplysningar om det sätt på vilket styrelsen säkerställer 
kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med bolagets revisor.  

 3.8.2 Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott som skall bestå av minst tre styrelse-ledamöter. 
Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet skall vara oberoende i förhållande till bolagets 
större ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen får inte vara ledamot av utskottet.  

 
I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter, förutsatt att 
styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.  

 3.8.3 Revisionsutskottet skall  

 
 � svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 

rapportering,
5 
 

 � fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och 
omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och 
synen på bolagets risker,  

 � fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av 
bolagets revisor,  

 � utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning eller i före-kommande 
fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen, samt  

 � biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av 
revisionsinsatsen.  

 3.8.4 Styrelsen skall minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person 
från bolagsledningen, träffa bolagets revisor.  

 4 Bolagsledning
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 4.1 Verkställande direktörens uppgifter  

 
Oavsett om verkställande direktören är ledamot av styrelsen eller inte har denne en särskild roll i 
styrelsearbetet. Denna innefattar bland annat att rapportera till styrelsen om bolagets utveckling, vara 
föredragande och förslagsställare i frågor som beretts inom bolagsledningen samt förse styrelsen med 
information som underlag för dess arbete.  
5 

Kvalitetssäkringen av bolagets finansiella rapportering sker normalt genom att utskottet behandlar alla kritiska redovisningsfrågor och 
de finansiella rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätts att utskottet bl.a. behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, 
väsentlig osäkerhet i redovisade värden, ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och 
bedömningar, eventuellt konstaterade oegentligheter samt andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.  
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Med bolagsledningen avses verkställande direktören samt övriga befattningshavare i bolagets högsta ledning som är direkt 

underställda verkställande direktören 



 

 
 4.1.1 Verkställande direktören skall se till att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant 

informationsunderlag som erfordras för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut samt 
att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet mellan styrelsens 
sammanträden.  

 4.1.2 Styrelsen skall godkänna verkställande direktörens väsentliga uppdrag utanför bolaget.  

 
 4.2 Ersättning till bolagsledningen  

 
Styrelsen ansvarar för att bolaget har en formaliserad och för samtliga ledamöter transparent process för att 
fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolags-ledningen samt besluta om 
verkställande direktörens ersättning och övriga anställningsvillkor.  

 4.2.1 Styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och 
andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. 
Övriga ledamöter i ersättningsutskottet skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets 
uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.  

 4.2.2 Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och 
andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall 
återfinnas på bolagets hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna skall 
omfatta  

 
 � förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och 

ersättning,  

 � huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  

 � huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och 
avgångsvederlag, samt  

 � vilken krets av befattningshavare som omfattas.  

 
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman 
godkända principer samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av 
styrelsen.  

 4.2.3 Bolagsstämman skall besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitaments-program 
till bolagsledningen. Beslutet skall omfatta det högsta antal instrument som skall kunna utfärdas, de 
huvudsakliga villkoren för tilldelning, de huvudsakliga villkoren för och principerna för värdering 
av instrumenten samt inom vilken tid instrumenten senast skall ha utfärdats eller överlåtits till 
bolagsledningen.  

 



 

 5 Information om bolagsstyrning  

  

 5.1 Bolagsstyrningsrapport  

 5.1.1 Till bolagets årsredovisning skall fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Av 

rapporten skall framgå om den är granskad av bolagets revisor.
7 
 

 5.1.2 Bolaget skall i bolagsstyrningsrapporten ange att Koden tillämpas av bolaget samt översiktligt 
beskriva hur bolaget tillämpat Koden under det senaste räkenskapsåret. Bolaget skall ange vilka 
regler i Koden det avvikit från. Skälen för varje avvikelse skall tydligt redovisas.  

 5.1.3 I bolagsstyrningsrapporten skall upplysningar lämnas om det sätt på vilket styrelsen säkerställer 
kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med bolagets revisor enligt 3.8.1.  

 5.1.4 I bolagsstyrningsrapporten skall, om denna information inte framgår av årsredo-visningen, även 
följande uppgifter lämnas:  

 � en redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse och revisor är organiserad,  

 � sammansättningen av bolagets valberedning och i förekommande fall särskilda 
valberedning samt om ledamot har representerat viss ägare varvid ägarens namn också skall 
anges.  

 � för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som skall lämnas enligt punktlistan i 
2.2.3,  

 � för revisor de uppgifter som skall lämnas enligt 2.3.3 första och andra meningen,  

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

 � sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelse-utskott och 
respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden,  

 � för verkställande direktören  

 − ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,  

 − väsentliga uppdrag utanför bolaget,  

 − eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra 
finansiella instrument i bolaget, samt  

 − väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande 
affärsförbindelser med,  

 � de av bolagsstämman senast antagna principerna för ersättning och övriga 
anställningsvillkor för bolagsledningen och, om de innebär en väsentlig  
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Rapporten kan ingå i den tryckta årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte en del av de formella 
årsredovisningshandlingarna.  



 

 
 avvikelse från föregående års principer, vilka dessa avvikelser är, samt hur frågor om 

ersättning till bolagsledningen bereds av styrelsen, samt  

 � utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelsen och 
bolagsledningen.  

 5.2 Rapport om intern kontroll  

 5.2.1 Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen samt 
revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2.
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 5.3 Information på hemsida  

 5.3.1 Bolaget skall på sin hemsida ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor, där 
aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i bolagsstyrningsrapporten skall återfinnas 

tillsammans med övrig information som krävs enligt Koden.
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Även denna rapport kan ingå i den tryckta årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte en del av de formella 
årsredovisningshandlingarna.  
9 
Bolag som tillämpar Koden bör se till att information om bolagsstyrningen finns enkelt tillgänglig för aktieägare och andra intressenter 

genom att ha den samlad på en plats på bolagets hemsida. Det är viktigt att denna information hålls rimligt uppdaterad, vilket bl.a. innebär att 
en stor del av den information som erfordras enligt kraven på bolagsstyrningsrapporten enligt 5.1 bör finnas tillgänglig på hemsidan innan 
rapporten publiceras i årsredovisningen. Informationen på hemsidan bör åtminstone uppdateras efter bolagsstämma och i samband med att 
delårsrapporter offentliggörs.  
 
 

 

    

 



 

Bilaga 2 - Kollegiet för svensk kod för bolagsstyrnings uttalande 
 
 
2005-12-15 
Uttalande om styrelsens rapportering om intern kontroll avseende 2005 
 
Svensk kod för bolagsstyrning (�koden�) har införts för större noterade bolag f.o.m. den 1 
juli 2005. I kodens punkt 3.7.2 anges att styrelsen årligen skall avge en rapport om hur den 
interna kontrollen till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur 
väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret (�rapport om intern kontroll�). Rapporten skall granskas av 
bolagets revisor. 
 
I koden anges också att styrelsen skall avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor 
(�bolagsstyrningsrapport�) och att det av denna skall framgå om den är granskad av bolagets 
revisor. Båda rapporterna samt revisorns granskningsberättelse (-r) skall fogas till bolagets 
årsredovisning men utgör inte del av de formella årsredovisningshandlingarna. 
Av flera skäl kan många bolag förväntas avvika från kodens norm i fråga om rapporten om 
styrelsens interna kontroll och revisorsgranskningen av denna för år 2005: 
 

• Samtliga noterade bolag i Europa inför f.o.m. 2005 internationella redovisningsnormer,IFRS. 
Övergången innebär ett betydande merarbete för den personal i Sverige och utländska dotterbolag som 
berörs av arbete inom området intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. 

 
• Ett flertal bolag har funnit det ändamålsenligt att formalisera sina processer och internakontroller 

avseende finansiell rapportering i syfte att till nästa år ge styrelsen ett bättre underlag för ett formellt 
uttalande om hur väl kontrollen fungerat. 

 
• FAR arbetar för närvarande med riktlinjer för revisorns bedömning av styrelsens rapport över den 

interna kontrollen. 
 
Med anledning av ovanstående gör Kollegiet följande uttalande: 
Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning konstaterar att en serie omständigheter försvårar för 
många bolag att följa punkt 3.7.2 i Svensk Kod för Bolagsstyrning i sin rapportering för år 
2005. Sådana förhållanden är införandet av IFRS, svårigheter att snabbt formalisera 
företagets processer och avsaknad av riktlinjer för revisorsgranskningen. För dessa bolag 
anser Kollegiet att det är tillfyllest om styrelsen i bolagsstyrningsrapporten för 2005 med 
hänvisning till detta uttalande inskränker rapporten om intern kontroll till en beskrivning av 
hur den interna kontrollen är organiserad utan att göra något uttalande om hur väl den 
fungerat och utan revisorsgranskning. 
Om bolag väljer ett annat förfaringssätt än det i koden föreskrivna eller vad som nyss sagts, 
bör bolaget utifrån principen �följ eller förklara� lämna en förklaring till detta. 
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