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Titel: Svensk kod för bolagsstyrning – Hur fyra företag tillämpar Kodens 

direktiv i bolagsstyrningsrapporten 
 
Problem: Som en följd av flertalet omtalade företagsskandaler infördes nya 

direktiv för bolagsstyrning runt om i världen. Efter att även Sverige 
drabbades av bolagsstyrningsskandaler samt efter påtryckningar från 
EU infördes år 2005 ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Då Koden 
nyligen implementerades i det svenska näringslivet befinner den sig 
fortfarande i ett tidigt stadium vilket innebär att den är under ständig 
granskning och utveckling. Det medför eventuellt att företagen ännu 
inte har anpassat sig efter Kodens direktiv. 

 
Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att studera hur svenska börsnoterade 

företag uppfyller Kodens direktiv angående innehållet i årsredo-
visningens bolagsstyrningsrapport. 

 
Metod: Undersökningen bygger på en kvalitativ forskningsmetod där primär-

data studerades i form av bolagsstyrningsrapporter från de granskade 
företagens årsredovisningar. Innehållet i fyra företags bolags-
styrningsrapporter granskades för att undersöka huruvida de uppfyller 
Kodens krav. De företag som granskades var Axfood, Electrolux, 
Ericsson och SAS. 

 
Resultat: Trots att företagen endast har tillämpat Kodens direktiv under ett fåtal 

år har de lyckats bra med att uppfylla Kodens krav angående 
innehållet i bolagsstyrningsrapporterna. De få avvikelser som de 
granskade företagen ändå redogör för, är tydligt motiverade och väl 
berättigade i det aktuella sammanhanget. Det förekommer dock 
ytterligare avvikelser som företagen inte redovisar som avsteg från 
Kodens direktiv. Det skulle kunna undvikas genom att företagets 
revisor granskar bolagsstyrningsrapporten innan den publiceras. 
Företagen väljer att lämna ytterligare information utöver Kodens krav 
vilket tyder på att företagen inser vikten av att förmedla hur de styr 
bolagen utifrån aktieägarnas bästa intresse. 

 
Nyckelord: Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsstyrningsrapport, koden, års-
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Title: The Swedish code of corporate governance – How four companies 

apply the directives of the Code in the corporate governance report  
 
Problem: Due to a number of company scandals, new directives for corporate 

governance were implemented in several countries around the world. 
In the year of 2005 “The Swedish code of corporate governance” was 
introduced due to national company scandals and the pressure from 
the European Union. Since the Code was recently implemented in the 
Swedish trade and industry the Code is still in an early phase. This 
means that it is under constant review and development. This might 
mean that the companies have yet to adapt to the directives of the 
Code.  

 
Purpose: Our purpose with this thesis is to study how companies noted on the 

Swedish stock exchange fulfil the directives of the Code concerning 
the content in the corporate governance report in the annual report.  

 
Method: The research is built on a qualitative method where primary data was 

studied in form of corporate governance reports taken from the 
reviewed companies annual reports. The content in the corporate 
governance reports of four companies was studied to examine 
whether they fulfil the requirements of the Code. The companies 
which were examined were Axfood, Electrolux, Ericsson and SAS. 

 
Result: Despite the fact that the companies only have applied the directives 

of the Code for a few years they have managed well to fulfil the 
requirements of the Code concerning the content in the corporate 
governance reports. The few divergences which they do describe are 
clearly justified and are well legitimated in the context. However,   
further divergences occur which the companies do not describe as 
deviations. This may be avoided if the auditor reviews the corporate 
governance report before published. The companies chooses to give 
further information in addition to the requirements of the Code which 
indicate that the companies realize the importance of communicating 
how they manage the companies for the shareholders’ best interest.    
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Definitionslista 
 
 
Bolagsledning: Bolagets VD samt övriga ledande befattningshavare. 
 
Bolagsstämma: Högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Består av samtliga 

röstberättigade aktieägare. 
 
Börsvärde/  
marknadsvärde:  Värdet av ett bolags samtliga aktier. 
 
Large Cap: Lista på Stockholmsbörsen för bolag med ett börsvärde över en 

miljard euro. 
 
Mid Cap: Lista på Stockholmsbörsen för bolag med ett börsvärde mellan 150 

miljoner och en miljard euro. 
 
NGM Equity: Nordic Growth Market. En av Sveriges två reglerade börsmarknader. 
 
Omsättning: Ett företags totala försäljning under en given period. I uppsatsen 

anges omsättning per år. 
 
OMX: Nordic Exchange Stockholm. En av Sveriges två reglerade 

börsmarknader. 
 
Small Cap: Lista på Stockholmsbörsen för bolag med ett börsvärde under 150 

miljoner euro. 
 
Styrelse: Ansvarar för organisationen i företaget samt förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Väljs av bolagsstämman. 
 
VD: Verkställande direktör. Ansvarar för företagets löpande förvaltning. 

Väljs av styrelsen. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs de omständigheter som utgör grunden för utvecklandet och införandet 
av Svensk kod för bolagsstyrning. Kodens inverkan på svenska börsnoterade företag disku-

teras vilket mynnar ut i frågeställningar som ligger till grund för uppsatsens syfte.  
 
Uppsatsen behandlar Svensk kod för bolagsstyrning. Koden är ett komplement till Aktie-
bolagslagen och ger direktiv angående bolagsstyrning, vilket ska stärka att styrelsen förvaltar 
företaget utefter aktieägarnas bästa intresse. I Koden framgår bland annat hur ett företag ska 
tillsätta styrelse, revisorer och VD. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Under den senaste tiden har flera stora skandaler på företagsmarknaden uppmärksammats. 
Detta gäller både inom Sverige och runt om i världen. Som exempel på detta finns den 
internationellt omtalade Enron-skandalen och den efterföljande skandalen inom WorldCom 
samt den svenska skandalen inom Skandia. Ledningen inom energibolaget Enron hade över-
värderat vinster och dolt förluster för att ge sken av ett starkt och framgångsrikt företag, vilket 
ledde till deras konkurs år 2001 (Största finansskandalen upp i rätten, 2006). Även inom 
Internet- och teleoperatören WorldCom uppdagades bokföringsbrott genom att företaget 
bortsåg från befarade kundförluster och därmed påverkades resultatet till synes positivt 
(WorldCom, 2007). Inom Skandia avslöjades i början på 2000-talet att toppcheferna tagit ut 
alltför höga bonussummor och att de utnyttjat företagets tillgångar för personlig vinning 
(Skandia-skandalen: Detta har hänt, 2006). 
 
De omtalade företagsskandalerna har lett till att aktieägare i många av de börsnoterade 
företagen ifrågasätter vissa faktorer. Framför allt gäller detta huruvida styrelsen och VD:n 
lever upp till den ansvarsfrihet som de tilldelats. Då en stor del av det svenska folket numera 
väljer att placera en del av sitt sparande i aktier är det många som berörs utav hur de stora 
bolagen sköter sin verksamhet. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.2) Aktie-
ägarna har en viktig roll inom de respektive bolagen då de utgör den högsta beslutande 
instansen i form av bolagsstämman. Dock har influenserna till besluten kommit från andra 
håll då exempelvis förslag till revisor läggs fram av styrelsen och VD:n. Detta innebär i 
förlängningen att revisorn i själva verket väljs av de personer som ska granskas. (Brandinger 
2004, s.41) Detta gör att aktieägarna i efterhand kan ifrågasätta om ledningen verkligen styr 
bolaget utifrån ägarnas bästa intresse.  
 
På grund av ovan nämnda företagsskandaler har en debatt uppstått vilket har lett till insikt om 
att åtgärder måste vidtas. Flera länder har därmed infört nya direktiv för att försöka komma 
till rätta med problemet att ägarna känner oro över att ledningen möjligtvis styr bolaget utifrån 
sina egna intressen. Skog (2005, s.12-13) skriver att denna debatt startades i Storbritannien 
redan under 1990-talets början och att en kommitté då tillsattes med uppdrag att föreslå 
förbättrande åtgärder och därmed få kontroll över den brittiska bolagsstyrningen. År 1992 
lades resultatet fram genom den så kallade Cadbury-rapporten. Istället för en skärpt 
lagstiftning föreslogs ett komplement till den brittiska aktiebolagslagen i form av en kod. 
Koden infördes år 1993 för bolag noterade på London-börsen och baserades på principen 
”comply or explain”. Principen innebar att börsbolagen skulle redogöra för att de följde koden 
och i de fall avvikelser gjordes skulle det motiveras. Även i USA finns, enligt Lander (2004, 
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s.1-2), regleringar för hur bolag som är registrerade på den amerikanska börsen ska styras. År 
2002 infördes den så kallade ”Sarbanes-Oxley act” som låg till grund för att nya lagar 
stiftades och att redan existerande lagar förbättrades. Detta medförde bland annat att revi-
sionsbyråerna fick ökat ansvar. Vidare innebar det även att VD:n och den ekonomiansvarige 
måste intyga att bolagets årsredovisning är korrekt, och inte ekonomiskt missvisande samt 
intyga att den interna kontrollen har utvärderats. 
 
Då flera länder runt om i Europa började införa olika slags direktiv för bolagsstyrning ökade 
även trycket på att Sverige skulle utreda om behovet av en mer reglerad bolagsstyrning fanns 
(Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.2). Trycket stärktes av att EU-kommissionen 
övervägde att kräva utav alla medlemsstater att de skulle upprätta en bolagsstyrningskod. 
Dessutom kunde Sverige inom en snar framtid vara det enda EU-land som saknade direktiv. 
(Skog 2005, s.21) Den svenska regeringen utsåg en kommitté som kallades ”Kodgruppen” för 
att utreda vilket behov som egentligen fanns för bolagen på den svenska marknaden. 
Kodgruppens arbete mynnade ut i direktivet ”Svensk kod för bolagsstyrning” år 2004 som 
kunde börja tillämpas under år 2005. De företag som i första hand berördes av Koden var de 
företag som var noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt större bolag på O-listan. I 
framtiden var tanken att dessa koder skulle tillämpas av samtliga företag noterade på den 
svenska börsen. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.2-5) Eftersom A- och O-
listan sedan dess avvecklats är målgruppen nu istället de största bolagen som är noterade på 
Sveriges två reglerade marknader, OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM (Nordic 
Growth Market) Equity. Koden omfattar för närvarande de drygt 100 bolag som har ett 
marknadsvärde som överstiger tre miljarder kronor. (Förslag till reviderad Svensk kod för 
bolagsstyrning 2008, s.3 och 5) Kollegiet för svensk bolagsstyrning har även nyligen lämnat 
ett förslag till en reviderad kod för bolagsstyrning och beslut om denna kommer att tas under 
maj 2008. Denna kod är planerad att träda i kraft den 1 juli 2008 och kommer då att rikta sig 
till samtliga företag som är noterade vid OMX eller NGM. (Pressmeddelande: Förslag till 
reviderad kod 2008 och Pressmeddelande: Reviderad kod 2008) 
 
Svensk kod för bolagsstyrning är, liksom Cadbury-koden, ingen tvingande lag utan bygger på 
principen ”comply or explain” som fick den svenska benämningen ”följ eller förklara”. Det 
innebär att företagen kan avvika från Kodens direktiv, men då krävs en bra motivering till 
orsaken. Koden ska användas som ett komplement till den svenska aktiebolagslagen. (Svensk 
kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.4) Hur ett företag tillämpar Koden ska även tydligt 
framgå på företagets hemsida under en särskild avdelning som behandlar bolagsstyrnings-
frågor. I årsredovisningen ska också en bolagsstyrningsrapport återfinnas. (Svensk kod för 
bolagsstyrning – Koden 2004, s.21-22) Svensk kod för bolagsstyrning innehåller exempelvis 
direktiv för hur ett företag ska tillsätta styrelse, revisor samt VD. Vidare framgår också hur 
styrelsen ska förvalta företaget med hänsyn till aktieägarnas bästa intresse. Koden beskriver 
även styrelsens ansvar för att den finansiella rapporteringen sker enligt fastlagda principer. En 
beskrivning av hur företagen tillämpar Kodens direktiv ska återfinnas i företagets bolags-
styrningsrapport. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.11-22) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Då Svensk kod för bolagsstyrning började implementeras i det svenska näringslivet så sent 
som år 2005 befinner sig Koden fortfarande i ett tidigt stadium och är under ständig 
granskning och utveckling. Den ursprungliga Kodens direktiv riktades till de största bolagen 
på den svenska marknaden, men tanken är även att mindre företag i framtiden kommer att 
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inkluderas. Detta gör Svensk kod för bolagsstyrning till en viktig utveckling för de svenska 
börsnoterade företagen. Efter att Koden har tillämpats under ett par år har en utvärdering 
skett. Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Förslag till reviderad kod för bolagsstyrning 
2008, s.3) har Koden använts av drygt 100 börsnoterade företag sedan juli 2005. Vissa bolag 
upplevde problem i början av implementeringen, men efter en tid av inlärning har vart och ett 
av bolagen kunnat tillämpa Koden på bästa möjliga sätt utifrån sina egna förutsättningar. 
Koden har hjälpt till att bibehålla en fortsatt förbättring av kvaliteten på svensk bolags-
styrning. Som ett resultat av detta anser Kollegiet att allmänheten har fått ett ökat förtroende 
för börsnoterade företag. Ett förslag till en reviderad kod för bolagsstyrning har lämnats in av 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning under februari 2008. Direktiven har setts över och Koden 
har effektiviserats för att kunna tillämpas av en bredare krets av börsnoterade företag. 
 
Som en följd av att företagens bolagsstyrning förbättras anser Kodgruppen att konkurrens-
kraften samt näringslivets effektivitet kommer att stärkas. Det beror på att andra kategorier av 
företag kommer att se de börsnoterade företagen som tillämpar Koden som en förebild att leva 
upp till. Ett ytterligare syfte med Koden är att öka förtroendet och kunskapen om svensk 
bolagsstyrning på den internationella kapitalmarknaden. (Svensk kod för bolagsstyrning – 
Koden 2004, s.4) 
 
De svenska börsnoterade företagen påverkas av införandet av Koden på många olika sätt. 
Företagen påverkas positivt på lång sikt genom att förtroendet för verksamhetsstyrningen 
troligtvis ökar. Samtidigt krävs tid och arbetskraft för att genomföra de interna kontroller och 
eventuella förändringar som krävs för att leva upp till direktiven. Resurser måste även läggas 
på att förklara varför företagen i förekommande fall väljer att inte tillämpa Koden. Detta på 
grund av att Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Hela verksamhetsstyrnings-
processen påverkas då Koden innefattar direktiv för såväl bolagsstämman som styrelsen samt 
revisorn och den finansiella rapporten. Det innebär en trygghet för aktieägarna att veta att 
bolagsstämman är reglerad på en nationell nivå. Även företagen gynnas av att det finns 
enhetliga direktiv att följa då detta borde leda till ökat intresse från aktieägarnas sida att 
deltaga vid bolagsstämman. Detta är viktigt för att så stor andel aktieägare som möjligt ska 
kunna göra sin röst hörd och på så vis kunna påverka beslutsfattandet. Koden ställer stora 
krav på styrelsens utformning och dess arbetssätt. Samtidigt kan detta vara till hjälp för 
företagens utveckling då Koden till exempel förespråkar förnyelse av styrelsen med jämna 
mellanrum samt variation av ledamöternas erfarenhet och kompetens. Den av bolagsstämman 
utvalde revisorn får i och med införandet av Svensk kod för bolagsstyrning ett utökat ansvar 
för granskning av företagets verksamhetsstyrning. Att kontrollera att företagen följer de 
angivna direktiven är en viktig del av granskningen av den interna kontrollen. Utformningen 
av den finansiella rapporten, i synnerhet årsredovisningen, påverkas i stor grad av införandet 
av Koden. 
 
Ett företags årsredovisning är ett av de viktigaste medlen för att nå ut med information om 
företaget och dess ekonomiska ställning. Hur årsredovisningen utformas kan i stor 
utsträckning påverka hur nuvarande och eventuellt blivande intressenter uppfattar företaget. 
Enligt Kodens direktiv ska årsredovisningen bland annat omfatta en separat rapport som 
behandlar bolagsstyrningsfrågor, en så kallad bolagsstyrningsrapport. Då Koden relativt 
nyligen infördes (år 2005) kanske inte företagen är helt säkra på hur dess direktiv ska 
tillämpas i årsredovisningen. I vilken utsträckning de följer Koden och hur de motiverar 
eventuella avvikelser i årsredovisningen kan i stor grad påverka intressenters syn på företaget. 
Att de tillämpar Kodens direktiv tyder på att företaget har ett intresse av att hålla sig i fas med 
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utvecklingen på marknaden. Det är därför mycket viktigt för företagen att det i års-
redovisningen tydligt framgår hur de använder sig av Kodens direktiv. 
 
 

1.2.1 Frågeställningar 

 
• Hur redovisar de börsnoterade företagen i årsredovisningens bolagsstyrningsrapport 

att de tillämpar Koden? 
• Hur motiverar företagen eventuella avvikelser från Koden i årsredovisningens bolags-

styrningsrapport? 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att studera hur svenska börsnoterade företag uppfyller 
Kodens direktiv angående innehållet i årsredovisningens bolagsstyrningsrapport. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att studera företag som är noterade på OMX Nordic 
Exchange Stockholm och då endast de bolag som är listade på Large Cap. Detta beror på att 
dessa är stora och erkända bolag som samtliga berörs av Kodens direktiv. Vidare har vi valt 
att studera företag inom olika branscher för att få ett bredare perspektiv angående hur 
tillämpningen av Koden sker. Vi anser att en granskning av fyra bolag ger en representativ 
bild av hur svenska företag tillämpar Koden. De företag som vi bedömer uppfyller dessa 
kriterier och vars bolagsstyrningsrapporter vi valt att studera är: Axfood, Electrolux, Ericsson 
och SAS. 
 

1.5 Målgrupp 
 
Denna kandidatuppsats riktar sig till ekonomistudenter på högskolenivå som i sitt kommande 
arbetsliv kan komma att arbeta med upprättande av årsredovisningar. Dessutom har även 
företag som idag tillämpar, och de som i framtiden kommer att tillämpa, Kodens direktiv 
intresse av denna uppsats. 
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2 Metod 

I följande kapitel presenteras det tillvägagångssätt som utgör grunden för studien. En 
redogörelse ges för hur litteratursökning och val av undersökningsobjekt har genomförts. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring källornas och uppsatsens trovärdighet. 

 

2.1 Forskningsmetod 
 
I vår studie använder vi oss utav ett deduktivt tillvägagångssätt med en deskriptiv inriktning. 
Artsberg (2005, s.31) skriver att den deduktiva metoden har sin utgångspunkt i teorin och går 
ut på att denna testas och utmanas av den forskande. Det stämmer in på vår undersökning då 
vi utgår från en teoretisk referensram i form av en beskrivning av Svensk kod för 
bolagsstyrning. Utifrån detta undersöker vi om Kodens direktiv efterföljs av de börsnoterade 
företagen. Då detta skildrar hur verkligheten ser ut använder vi oss följaktligen av en 
deskriptiv inriktning på vår studie.  
 
När data studeras är det ofta viktigt att göra en mer utförlig innehållsanalys av dokumenten. 
Det finns generellt två sorters innehållsanalys, kvalitativ innehållsanalys och kvantitativ 
innehållsanalys. Vilken av metoderna som väljs beror på syftet och problemställningen med 
den aktuella studien. (Lundahl et al 1999, s.135) Vi vill med hjälp av vår undersökning få en 
djupare förståelse för innehållet i företagens bolagsstyrningsrapport och vi anser därmed att 
en kvalitativ forskningsmetod är bäst lämpad för vår studie. Enligt Lundahl et al (1999, s.135) 
använder sig många företagsekonomer av en kvalitativ metod vid studerande av 
årsredovisningar. Detta beror på att vid en kvalitativ innehållsanalys läggs fokus på 
betydelser, meningar och språk i dokumentet. Då vi vill göra en djup och grundlig granskning 
av bolagsstyrningsrapporternas innehåll studerar vi endast ett fåtal företag. 
 

2.2 Insamlad data 
 
Vår undersökning baseras på en litteraturstudie där vi granskar publicerat material i form av 
årsredovisningar. Fördelen med litteraturstudier är att forskarna kan studera en stor mängd 
information under en relativt kort tid med få ekonomiska resurser. Dessa studier kan vara 
mycket viktiga när en teoretisk referensram ska utformas. Det är dock viktigt att vara med-
veten om att information som samlas in möjligtvis inte täcker hela ämnesområdet och att den 
kan vara vinklad. (Björklund et al 2003, s.69-70)   
 
En viktig typ av data som i stor utsträckning används vid studier är primärdata. Vad som 
utmärker primärdata är att forskaren samlar in den för ett specifikt ändamål. Primärdata kan 
vara både muntlig och skriftlig. Om en källa är att betrakta som sekundär- eller primärdata 
beror på i vilket sammanhang och i vilket syfte den används. Vid forskning inom redo-
visningsområdet betraktas exempelvis årsredovisningar och styrelseprotokoll som primärdata. 
Även de lagar och normer som ligger till grund för utformningen av årsredovisningar anses 
vara primärdata. (Artsberg 2005, s.45-48) I vår undersökning har vi till syfte att granska 
innehållet i årsredovisningar vilket gör dessa rapporter till primärdata. Det som ligger till 
grund för vår granskning av bolagsstyrningsrapporterna är direktivet Svensk kod för 
bolagsstyrning som därmed också faller under kategorin primärdata. För att sätta oss in i 
problemområdet och se vad som tidigare har skrivits inom ämnet använder vi oss även utav 
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sekundärdata i form av utgiven litteratur såsom böcker inom ämnet bolagsstyrning. 
Sekundärdata är uppgifter som tagits fram och beskrivits i ett annat syfte än det syfte som 
förekommer forskarnas aktuella studie. Därför är det viktigt att sekundärdata granskas väl så 
att den är lämplig att använda sig av i förhållande till den aktuella studiens syfte. (Björklund 
et al 2003, s. 67 och Lundahl et al 1999, s.131-132) 
 

2.3 Informationssökning 
 
Vi började med att läsa igenom ”Svensk kod för bolagsstyrning” som har utformats av den av 
regeringen utsedda Kodgruppen. Detta gjorde vi för att få en inblick i innehållet och utform-
ningen av Koden. Det gav oss en grund för fortsatta studier inom ämnet. Utifrån Regeringens 
och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsidor fann vi även ytterligare information om 
betänkandet inför Koden samt information om den framtida utvecklingen inom ämnet. För att 
undersöka vad som har skrivits tidigare inom ämnet bolagsstyrning letade vi efter tidigare 
uppsatser inom forskningsområdet på hemsidan uppsatser.se. De uppsatser vi fann har vi 
framför allt använt för att hitta lämpliga sekundärkällor till vår undersökning. Vi har även sökt 
efter litteratur på Mälardalens högskolebiblioteks hemsida och fann böcker inom bolags-
styrning. De böcker vi har använt oss mest utav ger en förklaring till hur ett aktiebolag styrs 
samt beskriver Svensk kod för bolagsstyrning. Dessutom har vi använt oss av litteratur som 
behandlar bolagsstyrning ur ett internationellt perspektiv. De årsredovisningar som vi har valt 
att studera finns samtliga publicerade på respektive företags hemsida. Vid vår litteratur-
sökning har de återkommande sökorden varit: ”svensk kod för bolagsstyrning”, ”bolags-
styrning”, ”bolagskoder”, ”koden”, ”årsredovisning”, ”corporate governance”, ”the sarbanes-
oxley act” och ”SOX”.  
 

2.4 Val av undersökningsobjekt 
 
Svensk kod för bolagsstyrning riktar sig till de bolag med ett marknadsvärde över tre 
miljarder kronor som är noterade på de två reglerade marknaderna i Sverige, OMX Nordic 
Exchange Stockholm och NGM Equity (Förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning 
2008, s.5). Då bolag som är noterade på OMX är stora och väletablerade företag intresserade 
vi oss för att studera företag på denna marknad. Detta val beror på att vi anser att det är lättare 
att finna relevant information om bolag av den karaktären. Dessutom är det många av de 
företag som är noterade på NGM Equity som inte berörs av Koden på grund av att de har ett 
marknadsvärde som understiger tre miljarder kronor. 
 
Enligt Stockholmsbörsen (OMX Nordic Exchange) är de noterade företagen uppdelade på tre 
olika listor: Large Cap, Mid Cap samt Small Cap. Large Cap består av ca 65 bolag med ett 
börsvärde över en miljard euro, Mid Cap består av ca 80 företag med ett börsvärde mellan 150 
miljoner och en miljard euro och på Small Cap återfinns ca 200 bolag med ett börsvärde 
under 150 miljoner euro. Då samtliga företag noterade på Small Cap samt många på Mid Cap 
inte måste följa Kodens direktiv på grund av sitt marknadsvärde föll det sig naturligt att 
endast studera företag listade på Large Cap.  
 
Stockholmsbörsen har delat upp marknaden i tio olika branscher. För att få ett brett perspektiv 
av tillämpningen av Koden har vi valt att studera företag ur olika branscher. Det ger oss också 
en möjlighet att bättre kunna jämföra företagen och undersöka om skillnaden mellan 
tillämpningen kan hänföras till variationen av branscher. De branscher som vi har valt att 
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studera företag inom är ”dagligvaror”, ”informationsteknik”, ”industri” samt ”sällanköpsvaror 
och -tjänster”. Bland dessa branscher valde vi slumpmässigt ut ett företag ur varje bransch 
som kommer att vara föremål för vår undersökning. Vi var noggranna med att kontrollera att 
alla dessa företag hade hunnit publicera sin årsredovisning för år 2007, samt att det i denna 
finns ett separat avdelning för bolagsstyrningsfrågor. Anledningen till att vi är intresserade av 
att granska så aktuella årsredovisningar som möjligt är att Koden är relativt nyinförd vilket 
innebär att företagens tillämpning av den ständigt utvecklas. 
 
De fyra företag som vi valt ut är enligt Stockholmsbörsen kategoriserade inom nedanstående 
branscher (OMX Nordic Exchange): 
 

• Axfood – Dagligvaror 
• Electrolux – Sällanköpsvaror och -tjänster 
• Ericsson – Informationsteknik 
• SAS – Industri 
 

Vi anser att dessa företag kan ge en representativ bild av hur Koden tillämpas av stora 
svenska företag på grund av sin spridning mellan olika branscher.  
 

2.5 Studie av bolagsstyrningsrapporter 
 

Vid vår studie av de fyra företagens bolagsstyrningsrapporter undersöker vi hur företagen 
tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Vi fokuserar på att studera hur väl företagen 
uppfyller de krav som finns angående vad som ska återfinnas i en bolagsstyrningsrapport. Vi 
undersöker dessutom: 
 

• Om företagen redovisar i sin bolagsstyrningsrapport att de gör några avvikelser från 
Koden. 

• Hur företagen motiverar sina eventuella avvikelser från Koden. 
• Om företagen gör ytterligare avvikelser från Koden i sin bolagsstyrningsrapport utan 

motivering. 
• Om företagen förklarar varför de anser att det är viktigt att tillämpa Koden. 
• Vilka delar av Koden som företagen väljer att belysa i sin bolagsstyrningsrapport. 
• Om företagen väljer att lämna ytterligare information i sin bolagsstyrningsrapport än 

vad Koden kräver. 
 

2.6 Metodkritik 
 
Vi anser att granskning av årsredovisningar kommer att kunna uppfylla vårt syfte med 
studien. Då de flesta årsredovisningar finns publicerade på Internet är de lättillgängliga. Detta 
innebär att vi sparar tid när vi ska göra vår empiriska studie till skillnad från om vi skulle 
kontakta företagen i fråga för till exempel intervjuer. Vi anser även att den information vi är i 
behov av för att genomföra vår studie finns i bolagsstyrningsrapporterna. Insamlat intervju-
material skulle inte tillföra något ytterligare av intresse för vår studie. Vid kontakt med 
företagen skulle studien förmodligen även ta en annan riktning då fokus istället skulle hamna 
på huruvida företagen är positivt eller negativt inställda till Koden. Då detta inte är förenligt 
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med vårt syfte har vi istället valt att granska hur företagen tillämpar Koden i bolagsstyrnings-
rapporterna. 
 

2.7 Källkritik 
 
Vi väljer att basera vår undersökning på företags årsredovisningar. En årsredovisning skrivs 
av det egna bolaget som en presentation av verksamheten och det gångna året inför all-
mänheten. Detta innebär en risk att företagen väljer att vinkla informationen för att ge en bild 
av ett mer framgångsrikt företag än vad som egentligen är fallet. I den utvalda revisorns 
arbetsuppgifter ingår att granska årsredovisningen innan den publiceras. Det innebär en 
försäkran om att den information som ges i en årsredovisning är korrekt. Däremot finns inget 
tvång på att låta revisorn granska den bifogade bolagsstyrningsrapporten. Detta kan leda till 
att fel och avvikelser förekommer samt att företagen väljer att belysa utvalda delar av Kodens 
direktiv för att försköna bilden av sig själva. 
 
Bland den litteratur vi använt oss av vid vår studie finns bland annat böcker som är skriva av 
Rune Brandinger och Rolf Skog. Dessa två har även varit delaktiga i utvecklandet av Koden. 
Brandinger satt som ledamot i Kodgruppen och Skog medverkade som expert. Då dessa 
personer får antas vara väl insatta i Kodens bakgrund och utformning, anser vi att deras 
litteratur innehar en hög trovärdighet. 
 
Som grund för vår teoretiska referensram ligger det av Kodgruppen utgivna dokumentet 
”Svensk kod för bolagsstyrning”. Vid en första anblick kan valet av källor för denna del av 
uppsatsen verka få till antalet. Syftet med vår studie är dock att granska hur bolag uppfyller 
Kodens direktiv. Detta innebär att dokumentet ”Svensk kod för bolagsstyrning” är den enda 
och självklart mest tillförlitliga källan att använda i vår teoretiska referensram. 
 

2.8 Validitet och reliabilitet 
 
När en studie utförs är det viktigt att avgöra om undersökningen är tillförlitlig och trovärdig. 
Att en studie har en hög tillförlitlighet benämns i forskningssammanhang som att den har en 
hög validitet. Detta innebär att forskarna verkligen undersöker det som de har för avsikt att 
undersöka. (Eriksson et al 2001, s.38) Vårt syfte är att studera hur väl bolag uppfyller Kodens 
krav angående bolagsstyrningsrapporter. Då vår undersökning baseras på dessa bolags-
styrningsrapporter leder det utan tvekan till att vår undersökning får en hög validitet. Vi anser 
dessutom att inget annat tillvägagångssätt skulle kunna bidra till att undersökningens validitet 
ytterligare förstärks. 
 
En studies trovärdighet benämns i forskningssammanhang som dess reliabilitet. För att en 
studie ska anses ha hög reliabilitet krävs att undersökningens tillvägagångssätt inte påverkas 
av olikheter från en forskare till en annan. (Lundahl et al 1999, s.152) Vår insamlade empiri är 
hämtad från publicerade dokument som även i framtiden kommer att förbli oförändrade. Det 
innebär att undersökningsmaterialet kommer att förbli konstant oberoende av vem som utför 
studien. Den faktor som kan minska trovärdigheten är att undersökningens avslutande del 
grundar sig på tolkningar av det insamlade materialet. Det innebär att vi inte med säkerhet kan 
fastställa att en liknande studie skulle generera samma resultat om den utfördes av någon 
annan forskare. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en förklaring till hur ett aktiebolags styrning är organiserad. 
Därefter följer en beskrivning av Svensk kod för bolagsstyrning och en sammanfattning av 

dess direktiv. 

 

3.1 Modell över bolagsstyrning 
 
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag (se figur nedan) och består 
av samtliga röstberättigade aktieägare. Varje aktieägare som deltar vid bolagsstämman har rätt 
att rösta för alla sina aktier. Dock kan olika aktier i ett aktiebolag inneha olika röstvärden och 
det högsta förhållandet är 1:10 (vilket innebär tio aktier för varje hel röst). Vanligtvis fattas 
beslut vid bolagsstämman genom enkel majoritet men för att skydda ägare med röstsvagare 
aktier ställs det ibland krav på kvalificerad majoritet av såväl röster som kapital. 
Bolagsstämman har inte heller rätt att fatta beslut på andra aktieägares bekostnad eller som 
kan ge vissa aktieägare en otillbörlig fördel gentemot företaget. Bolagsstämman har som 
uppgift att välja företagets styrelse och även besluta om ansvarsfrihet för företagets 
verkställande direktör och samtliga styrelseledamöter. Ett företags bolagsstämma har även rätt 
att besluta om alla angelägenheter som berör företaget och kan även ge tydliga instruktioner 
angående företagets förvaltning till både den verkställande direktören och styrelsen. (Svensk 
kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.7-8) 
 
 

 
Figur 1. Bolagsstyrning (egen figur) 
 

 
Styrelsen ansvarar för organisationen i företaget samt förvaltningen av företagets 
angelägenheter. Styrelsen väljer företagets verkställande direktör som ansvarar över företagets 
löpande förvaltning och som rapporterar till styrelsen. Företagets verkställande direktör är 
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skyldig att följa styrelsens anvisningar angående hur frågor om löpande förvaltningsåtgärder 
ska beslutas. Bolagsstämman har även ansvaret att utse företagets revisor. Företagets revisor 
har som huvuduppgift att granska bolagets bokföring och årsredovisning. Revisorn har även 
som uppgift att granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av företaget 
och avge en revisionsberättelse till bolagsstämman. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 
2004, s.7-8) 
 

3.2 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Svenska bolag har sedan tidigare haft regler att rikta sig efter när det kommer till god redo-
visningssed, där Aktiebolagslagen har utgjort grunden. Varje bolag har utformat sina egna 
regler för hur just de ska styra sitt företag utifrån gällande lagstiftning. Svensk kod för 
bolagsstyrning har tagits fram för att skapa tydliga riktlinjer som bättre passar en stor skara av 
företag. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.4) 
 

3.2.1 Kodens målgrupp 

 
Bolagsstyrning rör i stor utsträckning de svenska bolag som har en bred skara av aktieägare, 
vilket gör att Koden i första hand vänder sig till de stora börsnoterade företagen. De små 
företagen bör använda sig av samma goda bolagsstyrning som de stora företagen. Detta kan 
dock bli svårt då de belastas med en arbetsbörda som de inte kan leva upp till. I de fallen 
spelar principen ”följ eller förklara” en betydande roll. (Svensk kod för bolagsstyrning – 
Koden 2004, s.5) Koden tillämpas av bolag som har ett marknadsvärde över tre miljarder 
kronor och som är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm samt NGM Equity (Förslag 
till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning 2008, s.3 och 5). Kodgruppens mål är att alla 
bolag noterade på svenska börsen till slut ska använda sig av Koden och de råder även andra 
bolag än aktiemarknadsbolag att tillämpa den (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, 
s.5). 
 

3.2.2 Principen ”Följ eller förklara” 

 
Svensk kod för bolagsstyrning är inte en tvingande lag utan Koden har sin grund i principen 
”följ eller förklara”. Genom denna utformning kan Koden tillämpas och följas av fler företag 
än som varit möjligt om den hade utformats som en tvingande lag. Principen ”följ eller 
förklara” tar hänsyn till att företag är olika och ambitionsnivån med Koden har på så sätt 
kunnat läggas på en högre nivå. En lag hade istället tvingat alla företag att följa alla direktiv 
vid alla tillfällen och därmed hade i så fall inte Koden kunnat utvecklas så brett som den gjort 
idag. Principen ”följ eller förklara” innebär att företagen som tillämpar Koden inte alltid 
måste följa samtliga regler. Ett företag kan avvika från vissa regler så länge en god motivering 
ges till skälet. Det kan till och med vara lämpligt för vissa företag att avvika från en regel som 
inte är passande för företaget att följa. Svensk kod för bolagsstyrning ger därmed en generell 
bild av vad som kan betraktas som god bolagsstyrning. (Svensk kod för bolagsstyrning – 
Koden 2004, s.6) 
 
De motiv som ges till de eventuella avvikelser från Koden som görs utsätts inte för någon 
granskning av någon särskild myndighet. Istället är det upp till marknaden att avgöra om de 
accepterar förklaringen eller ej. Aktieägare och framtida eventuella investerare får själva göra 
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bedömningen ifall de anser att företaget i fråga har motiverat sina avvikelser på ett lämpligt 
sätt. Om ett företag brister i sina motiveringar kan det leda till en minskning av bolagets värde 
på grund av att marknadens förtroende för företag försämras. Då Koden i sig inte innehåller 
någon referensram för hur avvikelser ska motiveras blir det istället upp till ledningen i det 
aktuella bolaget att ta beslut om detta. I enstaka fall kan det i bolagsstyrningsrapporten anses 
tillräckligt att styrelsen, istället för att ge en styrkt motivering, hänvisar till bolagsstämmans 
beslut. Detta kan vara fallet om styrelsen inte fått information från bolagsstämman om 
motiveringen för avvikelsen. Eftersom Koden i framtiden är tänkt att även kunna tillämpas av 
andra typer av företag får det i dessa företag anses vara upp till ägaren att ta ställning till vad 
som är en rimlig motivering till de eventuella avvikelserna. (Svensk kod för bolagsstyrning – 
Koden 2004, s.6) 
 

3.3 Kodens direktiv 
 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av Svensk kod för bolagsstyrning. Kodens direktiv 
berörs i sin helhet för att ge en komplett bild av Kodens innebörd. Att endast belysa utvalda 
delar av Koden skulle medföra att uppsatsens objektivitet minskar. För att öka uppsatsens 
trovärdighet väljer vi därför att presentera Kodens samtliga delar. Avsnittet nedan som 
benämns ”Bolagsstyrningsrapport” kommer att utgöra den huvudsakliga grunden för de 
följande empiriska studierna. Även resterande delar av Kodens direktiv har stor relevans för 
innehållet och förståelsen i företagens bolagsstyrningsrapport. 
 

3.3.1 Bolagsstämma 

 
Varje bolag har, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, en skyldighet gentemot sina aktieägare 
att meddela plats och tid för nästkommande bolagsstämma. Inför ordinarie bolagsstämma ska 
detta ske då den tredje kvartalsrapporten kommer ut. Informationen ska även kunna utläsas på 
bolagets hemsida. På hemsidan ska även aktieägarna kunna ta reda på hur de ska gå till väga 
om de har ett ärende som de vill ska diskuteras på stämman. Detta gäller för ordinarie 
bolagsstämma och i den mån det är tidsmässigt möjligt när det gäller extra stämma. För att 
anmäla sitt deltagarintresse till bolagsstämman ska aktieägarna erbjudas olika tillvägagångs-
sätt, till exempel e-post eller via hemsidan. Om så önskas ska aktieägarna kunna följa bolags-
stämman på distans i de fall det fungerar praktiskt och ekonomiskt. (Svensk kod för 
bolagsstyrning – Koden 2004, s.11) 
 
En beslutför styrelse ska finnas närvarande vid bolagsstämma. Om så är möjligt ska hela 
styrelsen infinna sig. Bland de personer som ska närvara ingår styrelsens ordförande, bolagets 
VD samt minst en av bolagets utsedda revisorer. Om ett beslutsförslag lagts fram av ett 
utskott inför stämman ska en representant från utskottet närvara för att motivera förslaget. Ett 
förslag till ordförande för bolagsstämman lämnas av valberedningen och läggs fram i 
kallelsen. Förslaget ska presenteras igen på stämman. En justerare till bolagsstämman ska 
utses bland aktieägarna alternativt ett ombud för dessa. Denne får inte vara anställd i bolaget 
eller styrelseledamot. Språket för bolagsstämman och allt tryckt material ska vara svenska. I 
de fall det finns intresse bland aktieägarna, och det är möjligt ekonomiskt, kan bolaget även 
använda sig av tolkning under stämman och översätta materialet till aktuella språk. Företagets 
aktieägare har rätt till möjligheten att få ställa frågor under stämman samt att komma med 
revideringsförslag innan beslut fattas. På företagets hemsida ska allmänheten efter varje 
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bolagsstämma kunna läsa tillhörande protokoll. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 
2004, s.11-12) 
 

3.3.2 Tillsättning av styrelse och revisor 

 
Varje företag ska enligt Koden ha en valberedning som representerar företagets aktieägare. 
Under bolagsstämman tas beslut om vilka som blir valberedningens ledamöter samt de 
ställföreträdande ledamöterna. I de fall ledamöter inte utses under stämman ska klara direktiv 
anges för vilka krav de ska uppfylla. Bland dessa återfinns minimikravet på tre ledamöter, av 
vilka fler än hälften inte får vara styrelseledamöter. Valberedningen får inte innefatta bolagets 
VD eller annan från företagets ledning. Ordförande för valberedningen får inte inneha en post 
i bolagets styrelse. Allmänheten ska få reda på vilka valberedningens ledamöter är senast sex 
månader innan bolagsstämman äger rum. Denna information ska kunna utläsas på bolagets 
hemsida tillsammans med instruktioner för hur förslag lämnas till valberedningen. (Svensk 
kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.12) 
 
Det är valberedningens uppdrag att föreslå styrelsens ordförande samt ledamöter och 
dessutom att ge förslag på deras arvode. När valberedningen presenterar sitt förslag ska det 
vara grundat på en utvärdering av den sittande styrelsen. Resultatet av den och företagets 
aktuella ställning ligger till grund för de förslag som läggs fram. Utifrån detta förslag ska val-
beredningen på ett metodiskt sätt söka sina tänkta kandidater. Aktieägarna ska kunna utläsa ur 
kallelsen till stämman, och på bolagets hemsida, det förslag som valberedningen har lagt 
fram. Där ska även vissa fakta om de föreslagna ledamöterna framgå; (1) ålder, utbildning och 
vad de tidigare arbetat med, (2) vad de har för uppdrag inom bolaget och inom andra företag 
som kan vara av intresse, (3) det egna samt närståendes ägande av aktier och övriga 
finansiella instrument inom bolaget, (4) eventuella anknytningar till bolaget, dess ledning och 
övriga stora aktieägare inom företaget, (5) hur länge ledamoten i fråga suttit med i styrelsen 
och (6) övriga uppgifter som är av relevans för att avgöra personens lämplighet som 
styrelseledamot. En beskrivning av valberedningens arbete ska enligt Koden finnas på 
hemsidan och lämnas på bolagsstämman. Det framtagna förslaget av styrelse ska redovisas 
och motiveras av valberedningen under stämman. En motivering är obligatorisk även då val-
beredningen valt att föreslå omval av den sittande styrelsen. De föreslagna ledamöterna ska 
om så är möjligt infinna sig vid stämman för offentlig presentation. På stämman tas hänsyn 
till de lagda förslagen om arvode och ett beslut ska fattas. Styrelseledamöter, förutom VD om 
denne är ledamot, ska enligt Koden inte erbjudas förmånliga aktieerbjudanden som riktar sig 
till bolagets ledning samt övriga anställda. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, 
s.13) 
 
Det är valberedningens uppgift att lämna förslag på revisor och tillhörande arvode. Faktorer 
angående den tilltänkta revisorn ska redovisas på bolagets hemsida samtidigt som kallelsen 
skickas ut. Dessa faktorer består av kandidatens kunnande inom området och oberoende till 
bolaget. På hemsidan ska även återges vilka uppdrag, utöver revision, som revisorn har haft 
gentemot bolaget de senaste tre åren och hur länge personen agerat revisor för bolaget i 
händelse av omval. Under bolagsstämman ska valberedningen motivera sitt val av förslag till 
revisor. Den tilltänkta revisorn ska medverka på stämman där en presentation ska äga rum. 
(Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.14) 
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3.3.3 Styrelse 

Uppgifter 

 
Styrelsens uppgift är att förvalta företagets intressen åt aktieägarna för att uppnå bästa möjliga 
kapitalavkastning. För att uppnå detta ska styrelsen, enligt Koden, se över företagets mål och 
lägga upp en lämplig strategi för att nå dessa mål samt kontrollera hur bolagets operativa 
styrning sköts och vidta åtgärder om så behövs. Vidare ska styrelsen se till att uppföljning 
sker av hur bolagets verksamhet och ekonomi stämmer överens med uppsatta mål samt att den 
information som når ut till allmänheten är sanningsenlig och saklig. Dessutom ingår i deras 
uppgift att se till att kontroller görs av huruvida bolaget följer aktuella lagar och regler samt se 
till att etiska normer sätts upp för bolaget. Styrelsen har även ansvar för att deras eget arbete 
årligen utvärderas. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.14-15) 
 

Storlek och sammansättning 

 
Storleken på styrelsen bör sättas så att den har utrymme för all kompetens som är nödvändig 
för att uppnå det krav på oberoende som ställs på ett företags styrelse. Detta för att beslut ska 
kunna fattas på en opartisk basis. Förnyelse av styrelsen bör ske i takt med att verksamheten 
utvecklas. Den valda styrelsen ska bestå av personer som passar väl in i den aktuella 
verksamheten och som har varierad kompetens och erfarenhet. Dessutom ska jämställdhet 
mellan könen uppmuntras. Styrelsens storlek ska inte vara större än att dess arbete kan hållas 
effektivt. De av stämman valda ledamöterna ska inte ha suppleanter och maximalt en person 
från bolagsledningen får sitta som styrelseledamot. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 
2004, s.15) 
 
För att styrelsen ska anses vara så opartisk som möjligt i sina beslut ska en majoritet av 
ledamöterna vara oberoende gentemot bolaget och dess ledning. En ledamot anses inte vara 
oberoende då denne är VD i bolaget eller har varit det under de senaste fem åren i det aktuella 
eller i ett närstående företag. 

 

”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.” (Svensk kod för bolagsstyrning – 
Koden 2004, s.15-16) 

 

En ledamot anses inte vara oberoende om denne har anställning, alternativt har haft det, de 
senaste tre åren i aktuellt eller närstående bolag. En ledamot är enligt Koden inte heller 
oberoende då denne tar emot en betydlig ersättning för råd och tjänster till bolaget, ett 
närstående bolag eller dess bolagsledning, förutom de uppdrag som uppstår som ledamot. 
Vidare uppfyller en ledamot inte kriterierna då denne under senaste året har haft stora 
affärsförbindelser med bolaget (gäller till exempel inte bankkunders affärer med banken) eller 
ett närstående bolag samt om ledamoten under de tre senaste åren är eller har varit anställd 
hos företagets eller ett närstående företags revisor. En styrelseledamot får heller inte sitta med 
i ett annat företags ledning, om en ledamot i det företagets styrelse även tillhör det bolagets 
ledning, för att anses som oberoende. En ledamot kan heller inte sitta i mer än tolv år, eller ha 
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ett nära släktskap med någon i företagsledningen, utan att anses vara beroende. (Svensk kod 
för bolagsstyrning – Koden 2004, s.15-16) 
 
Minst två av de oberoende ledamöterna ska även vara oberoende gentemot bolagets större 
aktieägare. För att uppfylla detta får ledamoten inte ha anställning eller vara styrelseledamot i 
ett företag som är en större aktieägare. Varje ledamot ska ha en mandatperiod på ett år i taget. 
 

”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.” 
(Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.15-16) 

 

Styrelseledamöter 

 
En ledamot är skyldig att ägna tid åt styrelseuppdraget och att besitta den kunskap som 
behövs för att tillgodose bolagets och aktieägarnas bästa. En ledamots uppdrag ska vara 
begränsade i antal så att behövlig tid kan läggas på det aktuella uppdraget. Om tillräckligt 
underlag för att fatta beslut i ett ärende saknas ska ledamoten enligt Koden begära fram detta. 
För att vara tillräckligt insatt i företagets verksamhet etc. är ledamoten förpliktad att läsa in 
sig på den information som finns tillgänglig. Då en ny styrelseledamot väljs ska denne få den 
utbildning som anses vara lämplig för att genomföra det givna uppdraget. (Svensk kod för 
bolagsstyrning – Koden 2004, s.16) 
 

Styrelseordförande 

 
Bolagsstämman väljer ordförande till styrelsen. Skulle ordförande välja att avsluta sitt 
uppdrag under mandattiden är det styrelsens uppgift att inom sig utse en ny ordförande i 
väntan på nästa bolagsstämma. Om valberedningen skulle föreslå företagets verkställande 
direktör som ny ordförande, i anknytning till att denne i sin tur avgår från sitt uppdrag, krävs 
en särskild motivering till valet. I styrelsens arbetsordning ska arbetsfördelningen mellan 
företagets VD och styrelsens ordförande tydligt framgå. En styrelseordförande som även 
innehar andra uppdrag inom företaget får inte överta några arbetsuppgifter från den 
verkställande direktören som är direkt hänförliga till den löpande förvaltningen. Styrelsens 
ordförandes övergripande uppgift är att leda och organisera styrelsens arbete. Ordförande har 
därmed ansvar för att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter samt att detta arbete bedrivs 
effektivt och välorganiserat. Särskilt ska ordförande se till att styrelsens kunskaper om 
företaget ständigt uppdateras och fördjupas samt att styrelsen får den utbildning som krävs för 
att kunna utföra sitt arbete. Ordförande ska även uppmuntra till att det förs en konstruktiv och 
öppen diskussion där samtliga styrelseledamöter deltar. Dessutom är det ordförandes ansvar 
att se till att styrelseledamöterna erhåller den information de behöver för att kunna utföra sitt 
arbete och fatta riktiga beslut. Styrelsens ordförande ska även fungera som stöd för den 
verkställande direktören och i och med detta måste de hålla en ständig kontakt. VD och 
ordförande ska tillsammans utarbeta ett förslag till den dagordning som ska gälla under 
styrelsens sammanträden. Ordförandes uppgift är även att förmedla ägarnas synpunkter inom 
styrelsen. Slutligen ska även ordförande se till att en utvärdering årligen sker av styrelsens 
arbete samt att resultatet av denna utvärdering förmedlas till valberedningen. (Svensk kod för 
bolagsstyrning – Koden 2004, s.16-17) 
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Arbetsformer 

 
Styrelsen har som uppgift att minst en gång per år pröva om dess arbetsordning fortfarande är 
relevant samt aktuell. Arbetsordningen skall vara så tydligt utformad och konkret att den ska 
kunna användas som styrdokument för styrelsens arbete. Detta gäller även för den 
verkställande direktörens instruktioner. Det är även viktigt att se till att dessa instruktioner 
verkligen är anpassade till företagets speciella förhållanden. Styrelsen kan upprätta utskott 
inom sig i syfte att dessa ska behandla ärenden inom vissa avgränsade områden. Till sådana 
utskott kan viss beslutanderätt delegeras men upprättande av dessa utskott får inte leda till att 
styrelsen förlorar kontrollen samt överblicken över verksamheten. Det får inte heller innebära 
att informationen till styrelsen försämras. De möten som utskotten håller ska protokollföras 
och dessa protokoll ska delges styrelsen. I styrelsens arbetsordning ska det finnas information 
om vilken beslutanderätt samt vilka arbetsuppgifter som styrelsen har delegerat till utskotten. 
Det ska även framgå hur dessa utskott ska rapportera till styrelsen. En styrelsesekreterare ska 
utses för att biträda styrelsen och denne ska inte vara ledamot inom styrelsen. De protokoll 
som upprättas i samband med styrelsens möte ska tydligt skildra de ärenden som behandlats 
under mötet och vilka beslut som fattats samt vilka underlag som legat till grund för dessa. 
Styrelsens ledamöter ska så snart som möjligt efter sammanträdet mottaga protokollet. Vid 
sammanträden ska styrelsen inte fatta beslut i ett viktigt ärende som inte varit antaget på 
dagordningen. Undantaget till detta är om styrelsen enhälligt beslutar att det ska ske. Minst en 
gång per år ska styrelsen utvärdera den verkställande direktörens arbete utan att någon från 
bolagsledningen medverkar. Dessutom ska utvärdering av VD:s arbete ske fortlöpande under 
året. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.17-18) 
 

Finansiell rapportering 

 
I företagets årsredovisning ska tydligt framgå vilka delar som är översiktligt granskade eller 
reviderade av företagets revisor. Det ska även framgå vilka delar av rapporten som är formella 
finansiella rapporter samt vilka regelverk som ligger till grund för dessa. I årsredovisningen 
ska den verkställande direktören samt styrelsen lämna en försäkran om att rapporten är 
upprättad i enlighet med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De ska även försäkra 
att ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats i rapporten som skulle kunna ändra den 
ekonomiska bilden av företaget. Detta innebär även att de ska försäkra att de rapporterade 
uppgifterna faktiskt stämmer överens med verkligheten. (Svensk kod för bolagsstyrning – 
Koden 2004, s.18) 
 

Intern kontroll och internrevision 

 
Den interna kontrollen i ett aktiebolag har som syfte att skydda bolagets tillgångar och 
ägarnas investering. Det är styrelsen som ansvarar för att den interna kontrollen är 
tillfredsställande och detta innebär att de ständigt måste utvärdera, och hålla sig uppdaterade 
om, hur företagets system för den interna kontrollen fungerar. Årligen ska styrelsen lämna en 
utvärderingsrapport om hur den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen är 
organiserad. Det ska även framgå om detta har fungerat tillfredsställande under året och denna 
rapport ska granskas av företagets revisor. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, 
s.18) 
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Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor 

 
Styrelsen har som ansvar att se till att företaget har ett formaliserat system som säkerställer att 
de principer som ligger till grund för den finansiella rapporteringen efterföljs. Detta innebär 
att styrelsen ska dokumentera och ge information om på vilket sätt styrelsen säkerställer den 
finansiella rapportens kvalitet. Styrelsen ska även dokumentera hur kommunikationen med 
företagets revisor sker. Minst en gång per år ska styrelsen träffa företagets revisor utan att VD 
eller någon annan person ur bolagsledningen medverkar. (Svensk kod för bolagsstyrning – 
Koden 2004, s.19) 
 
Ett revisionsutskott ska inrättas av styrelsen. Det finns krav på de personer som ska medverka 
i revisionsutskottet. En ledamot i utskottet får inte samtidigt vara styrelseledamot som ingår i 
bolagsledningen. Krav ställs även på revisionsutskottets ledamöters oberoende. Minst en 
ledamot måste vara oberoende i förhållande till företagets större ägare. Dessutom måste 
majoriteten av ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och företaget i 
sig. I företag med mindre styrelser kan styrelsen utföra revisionsutskottets arbetsuppgifter, 
dock gäller fortfarande att en styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte får delta i 
arbetet. Revisionsutskottets arbetsuppgift är att bereda styrelsens arbete med att säkerställa 
kvaliteten i företagets finansiella rapportering. Utskottet ska även kontinuerligt under året 
träffa företagets revisor. Under dessa möten ska revisorn informera om revisionens 
omfattning och inriktning samt diskutera hur den externa och den interna revisionen ska 
samordnas. På dessa möten ska det även diskuteras synen på företagets risker. 
Revisionsutskottet har även som arbetsuppgift att utvärdera revisionsinsatsen. Resultatet av 
denna utvärdering ska förmedlas till företagets valberedning. Utskottet ska hjälpa 
valberedningen med förslag till revisor samt arvoden för dennes insatser. Slutligen ska även 
revisionsutskottet bestämma riktlinjer för vilka andra tjänster utöver revision som revisorn får 
utföra åt företaget. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.19) 
 

3.3.4 Bolagsledning 

 
För att besluten som styrelsen fattar ska vara väl grundade krävs relevant och pålitligt 
information från den verkställande direktören. Det är VD:s uppgift att se till att styrelsen får 
den information som krävs om bolagets verksamhet för att styrelsen ska kunna fatta beslut 
baserat på ägarnas och företagets bästa. Ifall bolagets VD har tagit sig an uppdrag utanför 
företaget krävs ett godkännande från styrelsen. Koden innehåller även direktiv för hur VD:s 
och bolagsledningens ersättning samt anställningsvillkor ska utformas. Det är styrelsens 
uppgift att se till att det finns fastställda principer som ligger till grund för hur dessa beslut 
fattas. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.20) 
 
Ett ersättningsutskott ska upprättas av styrelsen med uppgiften att bearbeta frågor rörande 
bolagsledningens ersättning samt andra arbetsvillkor. Utskottets ledamöter ska inte ha någon 
tidigare anknytning till vare sig ledningen eller bolaget i sig. Dock kan positionen som 
ordförande i utskottet innehas av styrelsens ordförande. I företag med mindre styrelser finns 
däremot undantaget att utskottets uppgifter kan utföras av hela styrelsen men då får inte en 
styrelseledamot som samtidigt utgör en del av bolagsledningen medverka i arbetet. Det 
förslag som styrelsen ger angående ersättningsprinciperna ska granskas och godkännas av 
bolagsstämman. Förslaget ska även innehålla uppgifter om hur dessa frågor bearbetas och 
beslutas av styrelsen. Det ska även anges om de presenterade principerna avviker betydande 
från de tidigare principer som bolagsstämman har godkänt. Principerna ska inkludera villkor 
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för bonusprogram, förmåner, uppsägning och avgångsvederlag samt pension. Dessutom ska 
det klart framgå vilken grupp av befattningshavare som innefattas av principerna. Sambandet 
mellan ersättning och prestation samt förhållandet mellan rörlig och fast ersättning ska även 
förklaras. Vid samma tidpunkt som kallelsen till bolagsstämman utställs skall styrelsens 
förslag finnas tillgänglig på företagets hemsida. Bolagsstämman ska även fatta beslut 
angående aktierelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen och ska då bland annat 
avgöra villkor för tilldelning. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.20) 
 

3.3.5 Bolagsstyrningsrapport 

 
Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska en bolagsstyrningsrapport bifogas företagets 
årsredovisning. I denna rapport ska företaget ange att de tillämpar Koden samt översiktligt 
redovisa hur detta har skett under det senaste räkenskapsåret. Om företaget har gjort 
avvikelser från Kodens direktiv ska detta klart anges tillsammans med en skälig motivering 
till orsaken. Information ska även lämnas i bolagsstyrningsrapporten angående hur styrelsen 
kommunicerar med revisorn samt hur styrelsen ser till att den finansiella rapporteringen håller 
en hög kvalitet. Det ska även framgå om bolagsstyrningsrapporten är granskad av företagets 
revisor. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.21) 
 
I de fall viss information angående bolagsstyrning inte redan framgår ur den övriga delen av 
årsredovisning ska även dessa uppgifter anges i rapporten. Den information som ska anges är 
hur arbetet med att tillsätta revisor och styrelse är organiserat. Dessutom ska företaget 
beskriva hur styrelsen arbetat under det senaste året och hur detta arbete har fördelats inom 
styrelsen. Denna redogörelse ska omfatta hur många styrelsesammanträden som hållits under 
året samt varje ledamots närvaro vid dessa sammanträden. Ur rapporten ska framgå hur 
bolagets valberedning och eventuella styrelseutskott är sammansatt. Styrelseutskottets 
beslutanderätt och arbetsuppgifter samt ledamöternas närvaro vid dess sammanträden ska 
även anges. I bolagsstyrningsrapporten ska framgå de senast antagna anställningsvillkoren för 
bolagsledningen och principerna för bolagsledningens ersättning samt hur frågor angående 
ersättningen bearbetas av styrelsen. Om bolagsledningen och styrelsen erbjuds aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram, ska detta även framgå ur rapporten. (Svensk kod för 
bolagsstyrning – Koden 2004, s.21-22) 
 
En presentation av styrelsens ledamöter, bolagets revisor samt den verkställande direktören 
ska återfinnas i bolagsstyrningsrapporten om detta inte redan framgår av andra delar av 
årsredovisningen. Angående VD ska information gällande hans eller hennes arbetslivs-
erfarenhet, utbildning och ålder återfinnas. Information ska lämnas angående VD:s, samt 
närståendes, innehav av aktier i företaget. Det ska anges om VD har tagit sig an betydande 
arbetsuppdrag utanför företaget samt om VD innehar en väsentlig andel aktier, eller om denne 
är delägare, i ett annat företag som bolaget har väsentliga affärsförbindelser med. Information 
som ska lämnas om bolagets revisor gäller främst hans kompetens och oberoende. Det ska 
även lämnas information om hur länge företagets revisor innehaft uppdraget samt vilket år 
denne valdes. Om revisorn under de tre senaste åren har utfört andra tjänster för företaget, 
utöver revision, ska omfattningen av dessa tjänster anges. För varje ledamot i styrelsen ska 
uppgifter lämnas angående utbildning, arbetslivserfarenhet och ålder. Ledamotens uppdrag i 
företaget och betydande uppdrag i andra bolag ska anges. Det ska även återfinnas information 
om varje styrelseledamots innehav av företagets aktier samt eventuella närståendes innehav. 
Om det skett ett omval under året ska det då anges vilket år styrelseledamoten valdes. Det ska 
även återfinnas information om ledamoten kan anses vara oberoende i förhållande till bolags-
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ledningen, större aktieägare samt bolaget i stort. Om det skulle finnas ytterligare uppgifter 
som kan ligga till grund för bedömningen om ledamotens oberoende eller kompetens ska detta 
anges. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.21-22) 
 
Styrelsen ska lämna en rapport angående den interna kontrollen som ska bifogas 
årsredovisningen. Styrelserapporten ska innehålla information om hur den interna kontrollen 
över den finansiella rapporteringen är organiserad samt om den har fungerat tillfredsställande 
under det senaste året. Till årsredovisningen ska även bifogas revisorns granskningsberättelse 
angående rapporten om företagets interna kontroll. På företagets hemsida ska det finnas en 
avdelning för bolagsstyrningsfrågor där aktuell information gällande bolagets tillämpning av 
Koden ska återfinnas. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2004, s.22) 
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4 Empiri 

I detta kapitel följer en sammanfattning av respektive företags bolagsstyrningsrapport. 
Nedanstående sammandrag är en återgivning av hur företagen själva redovisar att de följer 

Kodens direktiv. Strukturen på empiriavsnittet har utformats efter Kodens direktiv för vad 

som ska återfinnas i en bolagsstyrningsrapport. Efter att ha identifierat de grundläggande 

huvudområdena i Kodens direktiv skapades rubriker för de områden som ligger i fokus vid 

granskningen av bolagsstyrningsrapporterna. 

 

4.1 Axfood 
 
Axfood är ett dagligvarubolag som utvecklar matkoncept och som bildades år 2000 (Om 
Axfood, 2008). Enligt Stockholmsbörsen (OMX Nordic Exchange) faller företaget under 
kategorin ”Dagligvaror”. År 2007 hade Axfood en omsättning på 29,2 miljarder kronor och 
vid slutet av året uppgick börsvärdet till 13,7 miljarder kronor (Axfood årsredovisning 2007, 
s.23 och 50). 
 

4.1.1 Avvikelser från Kodens direktiv 

 
Axfood anger två avvikelser som de gör ifrån direktiven i Svensk kod för bolagsstyrning. Den 
första avvikelsen behandlar det faktum att Axfoods styrelse inte har utsett något revisions-
utskott. I stället har hela styrelsen enats om att tillsammans ta på sig ansvaret att kontrollera 
den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen. Revisorerna rapporterar till 
styrelsen minst en gång per år hur arbetet går. När den rapporteringen framförts lämnar VD, 
till lika koncernchef, och ekonomi- och finansdirektör mötet så att resten av styrelsen kan 
prata ostört med revisorerna. (Axfood årsredovisning 2007, s.35) 
 
Avvikelse nummer två berör det faktum, att ett offentliggörande av valberedningen enligt 
Koden ska ske senast sex månader före årsstämman och i samband med att årets tredje 
kvartalsrapport kommer ut. Eftersom Axfood håller sin årsstämma förhållandevis tidigt på 
året går denna ekvation inte ihop och offentliggörandet sker därmed endast cirka fem månader 
före årsstämman äger rum. Axfoods årsstämma har antagit detta och anser att det är tillräcklig 
tid för att valberedningen ska ha tid att utföra sitt uppdrag. (Axfood årsredovisning 2007, 
s.35) 
 

4.1.2 Valberedning 

 
Valberedningen inom Axfood utses av de ägare som innehar minst 40 procent av samtliga 
aktier tillsammans med de tre nästföljande största ägarna. Valberedningen ska bestå av fem 
personer och de har till uppgift att utse kandidater till styrelseledamöter och lägga fram ett 
förslag på styrelsens arvode och struktur. När valberedningen ska genomföra sin uppgift tar 
de hänsyn till en utvärdering som styrelsen lämnat över deras arbete det gångna året. Utifrån 
kraven i Svensk kod för bolagsstyrning har valberedningen sett över denna utvärdering samt 
storlek och struktur för styrelsen. De utvalda kandidaterna till styrelseledamöter presenteras 
av valberedningen i Axfoods kallelse till årsstämman. Axfood meddelar i sin bolagsstyrnings-
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rapport att valberedningen inte har mottagit någon ersättning för det arbete de utfört under 
2007. (Axfood årsredovisning 2007, s.32, 35-36) 
 

4.1.3 Styrelse 

 
Axfoods styrelse ansvarar för att riktlinjer och ledning över förvaltning av bolagets tillgångar 
är skapade på ett förnuftigt sätt för att uppfylla sina mål. Styrelsen har även det yttersta 
ansvaret för bland annat förvärvs- och avyttringsbeslut samt tillsättningar och ersättningar 
inom ledningen. Enligt bolagsordningen ska Axfoods styrelse bestå av tre till tio ledamöter 
med som mest två tillhörande suppleanter, valda av årsstämman. Varje år fastställer den valda 
styrelsen en arbetsordning vilken de själva ska verka efter. För att se till att styrelseleda-
möterna får den information de behöver för att bedriva sitt arbete följer bolagets arbetsordning 
fasta principer. Dessa principer hjälper också till att skapa en bra fördelning mellan styrelsens 
och VD:s arbete. I arbetsordningen finns även en instruktion för VD:n och styrelsen 
kontrollerar sedan hur VD utför sina arbetsuppgifter. Styrelsens ordförande har till uppgift att 
se till så att bolaget följer de regler och stadgar som bland annat går att utläsa i svenska 
aktiebolagslagen. Till styrelsens huvuduppgifter hör att granska den verkställande direktörens 
arbete och granska att bolagets tillgångar förvaltas på ett tillfredsställande sätt. (Axfood 
årsredovisning 2007, s.33) 
 
I den styrelse som Axfood haft under år 2007 var sju ledamöter (utan suppleanter) invalda av 
årsstämman och tre ledamöter, med en tillhörande suppleant, var invalda av fackförbund. Alla 
ledamöter inklusive styrelsens ordförande valdes om vid årsstämman år 2007. Axfood skriver 
att Koden anger att mer än hälften av de ledamöter som invalts av årsstämman ska vara 
oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Dessutom ska åtminstone två av dessa 
även vara oberoende i förhållande till de större aktieägarna inom företaget. Enligt Axfoods 
bolagsstyrningsrapport uppfyller ledamöterna dessa krav; alla är oberoende i förhållande till 
bolaget och tre ledamöter är även oberoende i förhållande till de större aktieägarna. (Axfood 
årsredovisning 2007, s.36-37) 
 
Styrelsens medlemmar, inklusive arbetstagarrepresentanter, finns uppräknade i slutet av 
bolagsstyrningsrapporten i Axfoods årsredovisning. Där återfinns tillsammans med leda-
möternas namn även ålder och fotografi. För samtliga ledamöter går att utläsa vilket uppdrag 
de har i Axfood, deras uppdrag av vikt inom andra företag samt hur stort aktieinnehav de 
besitter. För alla medlemmar står vidare angivet vilken arbetslivserfarenhet de har, hur länge 
de har varit ledamöter inom Axfood och vid nio av de tio ledamöterna finns utbildning 
angivet. Under 2007 hölls sju styrelsemöten och av de tio styrelseledamöterna var sex stycken 
närvarande vid samtliga möten. Två var närvarande vid sex av mötena och lika många deltog 
vid fem möten. (Axfood årsredovisning 2007, s.37, 40-41) 
 

4.1.4 Styrelseutskott 

 
Axfood har inte utsett något specifikt revisionsutskott utan detta består, som nämnts ovan, av 
styrelsen i sin helhet. På det sättet ansvarar hela styrelsen för att revisionen garanterar att de 
interna kontrollerna och den finansiella rapporteringen utförs på ett korrekt sätt. Styrelsen och 
de utsedda revisorerna träffas minst en gång per år vid ett möte då varken VD eller annan 
representant från bolaget närvarar. (Axfood årsredovisning 2007, s.33) 
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Ersättningsutskottet ska bestå av tre till fem personer och de har till uppgift att behandla och 
besluta om företagsledningens och VD:s ersättning och andra anställningsvillkor. Axfoods 
Ersättningsutskott bestod år 2007 av fyra ledamöter. Av dessa var tre styrelseledamöter och 
den fjärde var bolagets VD. Utskottet sätter upp mål för de rörliga ersättningar som utbetalas. 
Under år 2007 har Ersättningsutskottet haft tre möten och under året tillsatt en ny ekonomi- 
och finansdirektör samt en affärsutvecklingschef. Av bolagsstyrningsrapporten går att utläsa 
närvaro på sammanträdena för utskottets ledamöter. (Axfood årsredovisning 2007, s.34 och 
37) 
 

4.1.5 Principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för 
bolagsledningen 

 
Vid bolagsstämman 2007 fastslogs den ersättning som skulle utgå till företagets ledning 
bestående av VD plus tio ytterligare medlemmar. Den fasta ersättningen hölls kvar på samma 
nivå som året innan, endast den rörliga delen ändrades. Ersättningen till Axfoods 
bolagsledning sätts med hänsyn till den aktuelle personens erfarenhet och prestation, den 
kompetens som krävs för att klara det tillsatta uppdraget samt arbetsuppgifternas betydelse för 
bolaget. Dessa komponenter avgör ersättningsnivån tillsammans med det faktum att er-
sättningen ska vara marknadsmässig. Styrelseledamöternas ersättning för år 2007 framgår av 
Axfoods bolagsstyrningsrapport. Ersättningen består av olika delar: 
 

• Fast grundlön; denna del av ersättningen ska utgöra tryggheten i lönen och ligga bra 
till jämfört med den övriga marknaden. 

 
• Kort- och långsiktig rörlig ersättning; den rörliga delen av ersättningen utgår med 

olika stora belopp beroende på den prestation den anställde har utfört under året. 
Måltalen för prestationerna fastslås av Ersättningsutskottet. 

 
• Pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor; Förmånerna 

fastställs av Ersättningsutskottet och grundar sig på den så kallade ITP-planen. Till 
den tillkommer ytterligare en procentsats beräknat på grundlönen. 

 
Några aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram förekommer inte för Axfoods 
ledning. (Axfood årsredovisning 2007, s.37-38) 
 

4.1.6 Revisorer 

 
Axfood utser sina revisorer för fyraårsperioder och utnämnandet sker på årsstämman de 
aktuella åren. Av de två för närvarande sittande revisorerna tillsattes den ena vid stämman år 
2000 och omvaldes senast år 2004. Den andra valdes in för fösta gången år 2004. Båda är 
sedan länge auktoriserade revisorer och har båda uppdrag som revisorer åt andra stora svenska 
företag. Revisorerna har till uppgift att löpande granska hur Axfood förvaltas. Under varje år 
har revisorerna två möten för att följa upp arbetet och överlämnar efter dessa skriftliga 
rapporter till styrelse och VD. Revisorerna har inte granskat Axfoods bolagsstyrningsrapport. 
(Axfood årsredovisning 2007, s.34 och 38) 
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4.1.7 Verkställande direktör 

 
Varje år tar Axfoods styrelse fram direktiv över VD:s arbete för det kommande året. I bolags-
styrningsrapporten finns namn, bild och ålder på VD angivet precis som för den övriga 
företagsledningen. Där står även angivet hur länge VD varit anställd inom Axfood, dennes 
aktieinnehav (privat och via bolag), övriga uppdrag av vikt, utbildning samt arbetslivs-
erfarenhet. Axfoods sittande VD är utbildad civilekonom. (Axfood årsredovisning 2007, s.43) 
 

4.1.8 Säkerställande av kvaliteten av den finansiella rapporteringen 

 
Genom att ge instruktioner till VD kan Axfoods styrelse kontrollera kvaliteten av den 
finansiella rapporteringen. Det är VD:s uppgift att se till att all extern ekonomisk rapportering 
sker på ett kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. Hela styrelsen har ansvaret för att en 
regelrätt finansiell rapport skapas, då inget revisionsutskott finns inom Axfood som annars 
hade ansvarat för det. Åtminstone en gång om året meddelar utsedda revisorer hur bolaget gått 
tillväga för att få den finansiella rapporteringen att fungera. (Axfood årsredovisning 2007, 
s.33) 
 

4.1.9 Intern kontroll 

 
Axfood har valt att bifoga sin rapport om den interna kontrollen i sin bolagsstyrningsrapport. 
De meddelar att de endast lämnar en beskrivning av den interna kontrollen och därmed inte 
redogör för hur väl den har fungerat. Axfood meddelar att rapporten inte är granskad av 
företagets revisor. Där står även skrivet att styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom 
företaget. Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen se till att all finansiell rapportering sker på ett 
tillfredsställande sätt. För att uppnå detta använder de sig av den så kallade COSO-modellen. 
Den går ut på att ett bolag använder sig av områdena kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktivitet, information och kommunikation samt uppföljning för att genomföra bra 
interna kontroller. (Axfood årsredovisning 2007, s.38) 
 
Kontrollmiljön är den interna kontrollens grund. Den innebär bland annat att tydliga 
instruktioner ska finnas för vilka policys och riktlinjer som finns inom företaget. Styrelsen 
inom Axfood har utformat tydliga roller hos bolagets medarbetare, vilket ska gynna 
effektiviteten i bland annat riskhanteringen. Styrelsen har sedan till uppgift att utvärdera hur 
arbetet fortlöper inom verksamheten. En grupp, med koncernens ekonomi- och finansdirektör 
som ledare, undersöker om alla områden som ska omfattas av intern kontroll verkligen gör 
det. Samtliga styrdokument finns samlade i en elektronisk handbok, Axekon, som finns 
tillgänglig för Axfoods samtliga medarbetare. (Axfood årsredovisning 2007, s.38-39) 
 
För att i tid upptäcka fel som kan uppstå i den finansiella rapporten, gör Axfood ständigt nya 
analyser av riskbedömningar inom det området. Genom dessa analyser urskiljs de poster i 
resultat- och balansräkningen vars risk för fel är förhöjd och därefter kan kontrollen stärkas. 
(Axfood årsredovisning 2007, s.39) 
 
För att kunna åtgärda de områden som anses vara i riskzonen när det gäller bristande intern 
kontroll av den finansiella rapporteringen, har Axfood skapat en specifik kontrollstruktur. 
Detta består av att ange klara roller inom organisationen och att använda sig av särskilda
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handlingar för att upptäcka risker för fel innan det är för sent. (Axfood årsredovisning 2007, 
s.39) 
 
För att kommunicera ut bolagets policys och riktlinjer använder Axfood sitt intranät och 
ekonomihandboken Axekon. Dessutom samlas alla ekonomichefer till controllermöten varje 
månad och även där diskuteras företagets riktlinjer och instruktioner. Det finns även direktiv 
för hur den interna och externa kommunikationen ska gå till, som går ut på att den ska vara 
öppen, snabb och ärlig. (Axfood årsredovisning 2007, s.39) 
 
För att den interna kontrollen ska följas upp ordentligt tar styrelsen ett beslut om hur 
uppföljningen ska genomföras. Sedan är det ekonomi- och finansdirektören som har det 
yttersta ansvaret för att en utvärdering blir gjord. Axfood meddelar att företaget inte har 
upprättat någon särskild funktion för internrevision. Dessa uppgifter uppfylls i stället genom 
att controllers inom koncernen och dotterbolagen har ett nära samarbete, att företagets 
ekonomifunktioner är integrerade i ett gemensamt redovisningssystem samt att koncernen har 
en central säkerhetsfunktion. (Axfood årsredovisning 2007, s.39) 
 

4.2 Electrolux 
 
Electrolux tillverkar hemelektronik och grundades på 1920-talet (Our History, 2008). Enligt 
Stockholmsbörsen (OMX Nordic Exchange) faller företaget under kategorin ”Sällanköpsvaror 
och -tjänster”. Omsättningen under år 2007 var 104,7 miljarder kronor och börsvärdet vid 
årets slut uppgick till 34,0 miljarder kronor (Electrolux årsredovisning 2007, s.1 och 76). 
 

4.2.1 Avvikelser från Kodens direktiv 

 
Electrolux meddelar i sin bolagsstyrningsrapport att de följer Kodens direktiv i alla avseenden 
förutom vad gäller sammansättningen av styrelsens Ersättningsutskott. (Electrolux års-
redovisning 2007, s.88) En av de tre ledamöterna i Ersättningsutskottet är även styrelsens 
ordförande och denne har inte bedömts vara oberoende till vare sig företaget eller bolags-
ledningen. Detta beror på att denne samtidigt är styrelseordförande i SEB som Electrolux har 
omfattande affärsförbindelser med. Dock anser Electrolux styrelse att denna affärsförbindelse 
inte påverkar dennes uppdrag som styrelseledamot i Ersättningsutskottet och anser istället att 
ordförandes erfarenhet är värdefull för utskottets arbete. (Electrolux årsredovisning 2007, 
s.93) 
 

4.2.2 Valberedning 

 
Electrolux valberedning består av sex ledamöter. De fyra aktieägarna som innehar störst röst-
andel utser varsin representant till valberedningen. I Electrolux valberedning finns därmed 
representanter från Alecta Pensionsförsäkring, Investor AB, Mellby Gård AB samt Swedbank 
Robur fonder. Dessutom är styrelseordförande ledamot i valberedningen samt en ytterligare 
styrelseledamot som utses av styrelsen. Kravet som ställs på denna styrelseledamot är att 
denne ska anses vara oberoende i förhållande till företaget. Electrolux valberednings arbets-
uppgift är att lämna förslag till nästkommande årsstämma avseende styrelsens ordförande, 
styrelseledamöter, styrelsens ledamöters arvode, ersättning för arbete i utskotten, vilka som 
ska ingå i valberedningen för nästkommande år samt ordförande vid årsstämman. Dessutom 
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ska valberedningen, tillsammans med Revisionsutskottet, lämna förslag angående företagets 
revisorer och dess arvoden. Valberedningens arbetsrapport samt förslag angående ovan-
stående offentliggörs senast när kallelsen till årsstämman sänds ut. Aktieägarna kan även 
vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. (Electrolux årsredovisning 2007, s.89) 
 

4.2.3 Styrelse 

 
Electrolux styrelse har som huvuduppgift att, utifrån ägarnas intresse av en långsiktig god 
kapitalavkastning, förvalta koncernen på bästa möjliga sätt. Styrelsen beslutar om koncernens 
viktiga policys, strategiska inriktning och övergripande mål. Electrolux styrelse behandlar 
också betydande frågor som rör investeringar, förvärv, avyttringar samt finansiering. Det är 
även styrelsens uppgift att se till att företaget har ett väl upprättat system för riskhantering och 
internkontroll. Styrelsen har ansvaret att utse och, ifall behov uppstår, avsätta företagets 
verkställande direktör. En arbetsordning för styrelsearbetet fastställs varje år av styrelsen. Där 
beskrivs styrelseordförandes samt styrelseutskottens arbetsuppgifter. Electrolux styrelse-
ordförande har det yttersta ansvaret för att styrelsen arbetar effektivt samt fullföljer sina 
arbetsuppgifter. Ordförande har som uppgift att fördela och organisera styrelsearbetet och se 
till att styrelsen årligen utvärderar sitt eget arbete. Enligt arbetsordningen ska styrelsen varje 
år normalt hålla sex ordinarie sammanträden och utöver detta ska organiserande möten hållas 
direkt efter årsstämman. (Electrolux årsredovisning 2007, s.90) 
 
Under år 2007 har Electrolux styrelse hållit åtta ordinarie sammanträden och därutöver ett 
extra sammanträde. Sju av de ordinarie styrelsesammanträdena har hållits i Stockholm och ett 
har hållits i Polen, där styrelsen även besökte en fabrik och flera återförsäljare. På grund av att 
beslut har behövts fattas i brådskande ärenden har styrelsen även under år 2007 hållit tre 
ytterligare möten. Electrolux styrelse har under år 2007 behandlat väsentliga frågor såsom 
strukturåtgärder, produktutveckling, varumärkesstrategi samt utveckling av företagets organi-
sation och strategi. Electrolux VD, till lika koncernchef, har redogjort för koncernens finan-
siella ställning och resultat vid de ordinarie styrelsesammanträdena. Under dessa möten har 
även investeringar behandlats då alla investeringar över 10 miljoner kronor måste rapporteras 
till styrelsen och investeringar över 50 miljoner kronor måste beslutas av styrelsen. (Elec-
trolux årsredovisning 2007, s.93) 
 
I Electrolux bolagsstyrningsrapport finns en beskrivning av de ledamöter som ingår i 
styrelsen. Styrelsens ledamöter väljs vid årsstämman och i Electrolux styrelse finns nio 
ledamöter utan suppleanter samt tre arbetstagarledamöter med suppleanter. Suppleanterna har 
också utsetts av arbetstagarorganisationerna. I bolagsstyrningsrapporten beskrivs varje 
styrelseledamots utbildning, tidigare befattningar och ålder. Ledamotens nuvarande uppdrag 
utöver Electrolux beskrivs och likaså ledamotens aktuella aktieinnehav samt vilket år denne 
valdes in i Electrolux styrelse. För arbetstagarledamöterna samt dess suppleanter finns upp-
gifter om ålder, vilket år de valdes in i styrelsen, vilken fackförening de representerar samt 
deras aktuella aktieinnehav i Electrolux. I bolagsstyrningsrapporten finns även en tabell över 
respektive ledamots närvaroprocent vid de styrelsemöten som hållits under år 2007. 
Majoriteten av Electrolux styrelseledamöter har bedömds vara oberoende i förhållande till 
företaget, bolagsledningen och större aktieägare. Undantagen är företagets verkställande 
direktör och styrelsens ordförande. Electrolux verkställande direktör anses vara oberoende i 
förhållande till större aktieägare men inte till företaget och bolagsledning, vilket beror på 
dennes position som VD i Electrolux samtidigt som denne innehar en position som 
styrelseledamot. Styrelsens ordförande anses inte heller vara oberoende till företaget och 
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bolagsledningen och dessutom inte heller till större aktieägare. Detta beror, som tidigare 
nämnts, på att Electrolux styrelseordförande bland annat även är styrelseordförande i SEB 
som Electrolux har omfattande affärsrelationer med. (Electrolux årsredovisning 2007, s.90-
92) 
 

4.2.4 Styrelseutskott 

 
Electrolux styrelse har upprättat två utskott inom sig, ett revisionsutskott och ett ersättnings-
utskott. I särskilda fall kan styrelsen delegera beslutsbefogenheter till utskotten men vanligtvis 
är utskottens arbete mer av rådgivande och beredande karaktär. Ifall behov uppstår kan 
styrelsen bilda ytterligare utskott för att behandla tillfälliga specifika frågor. (Electrolux års-
redovisning 2007, s.93) 
 
Electrolux Revisionsutskott håller minst tre möten per år och även ytterligare möten om 
behov uppstår. Under år 2007 höll utskottet ett extra möte utöver fem ordinarie möten. Tre av 
Electrolux styrelseledamöter ingår i Revisionsutskottet och i bolagsstyrningsrapporten finns 
information att alla de tre ledamöterna har deltagit i de möten som Revisionsutskottet hållit 
under år 2007. Företagets externa revisorer ska rapportera till Revisionsutskottet vid varje 
ordinarie sammanträde. Revisionsutskottet har som arbetsuppgift att hjälpa till när valbered-
ningen ska ta fram förslag på revisorer och dess arvode. Dock är Revisionsutskottets huvud-
uppgift att stödja styrelsen i övervakningen av vissa processer och kontroller. Detta innebär 
att Revisionsutskottet hjälper styrelsen att se till att den interna kontrollen över den finansiella 
rapporteringen fungerar tillfredsställande samt att processerna för redovisning och finansiell 
rapportering fungerar effektivt. Revisionsutskottet hjälper även styrelsen i arbetet med att 
utvärdera revisorernas oberoende och objektivitet, utvärdera revisorernas arbete samt att 
godkänna de uppdrag revisorerna utför åt företaget utöver revision. (Electrolux årsredovisning 
2007, s.93) 
 
Vanligtvis håller Electrolux Ersättningsutskott minst två möten varje år och möten kan även 
ske utöver detta ifall behov uppstår. Under år 2007 hölls sex ordinarie möten samt fyra extra 
sammanträden. Utskottets huvuduppgift är att ge förslag på principer som ska ligga till grund 
för bolagsledningens ersättning. Detta innebär att Ersättningsutskottet ska lämna förslag 
angående riktlinjer vad gäller ersättning avseende förhållande mellan rörlig och fast lön, 
förändringar i rörlig och fast lön samt grunder och mål för beräkningar av den rörliga 
ersättningen. Dessutom ska Ersättningsutskottet lämna förslag angående kriterier för utvärde-
ring av pensionsvillkor, långsiktiga incitamentsprogram och rörlig lön. Under år 2007 
behandlade utskottet bland annat en viktig fråga angående ett förslag till ett långsiktigt 
incitamentsprogram. I Electrolux Ersättningsutskott ingår tre styrelseledamöter och i bolags-
styrningsrapporten finns information om respektive ledamots närvaro under de möten som 
utskottet hållit under år 2007. Electrolux styrelses ordförande är även ledamot i Ersättnings-
utskottet och denne är, som även tidigare förklarats, inte oberoende i förhållande till bolags-
ledningen och bolaget på grund av sitt uppdrag som styrelseordförande i SEB. (Electrolux 
årsredovisning 2007, s.93) 
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4.2.5 Principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för 
bolagsledningen 

 
I Electrolux bolagsstyrningsrapport finns en tabell över respektive ledamots totala arvode 
under år 2007, som beslutats av årsstämman. Ersättningen utgår till de styrelseledamöter som 
inte är anställda inom företaget. Detta innebär att företagets VD samt de tre arbetstagar-
representanterna inte erhållit någon ersättning för sitt arbete i Electrolux styrelse under år 
2007. Electrolux erbjuder styrelseledamöter som är anställda inom bolaget att deltaga i 
företagets långsiktiga incitamentsprogram men de styrelseledamöter som inte är anställda 
inom bolaget får inte deltaga. Ersättningsutskottet ger förslag till den verkställande 
direktörens ersättning men det slutliga beslutet tas av styrelsen. I Electrolux finns sedan år 
2006 en fastslagen policy som innebär att styrelseledamöterna varje år ska köpa aktier i 
företaget för ett belopp som motsvarar tjugofem procent av respektive ledamots arvode efter 
skatt. Detta aktieinnehav ska sedan behållas under resterande tid som ledamoten ingår i 
styrelsen. (Electrolux årsredovisning 2007, s.91) 
 
Styrelsen ger förslag till årsstämman som fattar beslut angående vilka riktlinjer Electrolux ska 
ha för ersättning till koncernledningen. Vad som ligger till grund för Electrolux riktlinjer 
angående ersättning är ”betalning efter prestation”. Detta innebär att koncernens och 
individens prestation påverkar ersättningen. Ersättningen består av rörlig lön, fast lön, 
pensionsavtal och förmåner såsom försäkring. Hur väl finansiella och andra mål uppfylls 
påverkar den rörliga lönen. Electrolux övergripande mål är att kunna erbjuda ersättningar som 
är konkurrenskraftiga och rättvisa i jämförelse med förhållandena i respektive medlems region 
eller hemland. (Electrolux årsredovisning 2007, s.96) 
 

4.2.6 Revisorer 

 
Electrolux nuvarande revisionsbolag omvaldes vid årsstämman 2006 och den återstående 
perioden sträcker sig fram till år 2010. I Electrolux bolagsstyrningsrapport återfinns också 
uppgifter om den huvudansvarige revisorns ålder, aktieinnehav i Electrolux samt vilka andra 
revisionsuppdrag denne innehar utöver Electrolux. Revisionsbolaget avger revisionsberättelse 
angående VD:s och styrelsens förvaltning av företaget, Electrolux koncernredovisning och 
årsredovisning samt övriga dotterbolags årsredovisningar. Electrolux externa revisorer har 
inte granskat bolagsstyrningsrapporten. (Electrolux årsredovisning 2007, s.88, 92 och 96) 
 

4.2.7 Verkställande direktör 

 
Electrolux verkställande direktör är ansvarig för den löpande förvaltningen av företaget. 
Riktlinjer och instruktioner för att sköta detta arbete får VD från styrelsen. Bolagets VD har 
även som uppgift att utse de övriga medlemmarna av koncernledningen. Electrolux nuvarande 
VD har ingått i koncernledningen sedan år 1998 och har en utbildning som civilingenjör. 
Denne anställdes i Electrolux år 1983 och har under åren innehaft en rad chefspositioner i 
företaget innan denne tillträdde som VD och koncernchef under år 2002. Företagets verk-
ställande direktör innehar även uppdrag som styrelseledamot i flera andra bolag utöver 
Electrolux. I bolagsstyrningsrapporten finns även uppgifter om VD:s ålder samt dennes 
aktuella aktieinnehav i Electrolux. (Electrolux årsredovisning 2007, s.94-95) 
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4.2.8 Säkerställande av kvaliteten av den finansiella rapporteringen 

 
I Electrolux upprättade arbetsordning finns information angående vilka rapporter och 
finansiell information som ska lämnas över till styrelsen. Detta innebär att styrelsen granskar 
och utvärderar en stor del av den finansiella informationen som avser koncernen. Styrelsens 
Revisionsutskott granskar de väsentligaste redovisningsprinciper som företaget följer 
angående den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet granskar även rapporter om den 
interna kontrollen, interna revisionsrapporter och processerna för den finansiella rapporte-
ringen. Efter varje sammanträde inom Revisionsutskottet avges en rapport till styrelsen. Vid 
utskottets möten medverkar även Electrolux externa revisorer. Protokollen för dessa möten är 
även tillgängliga för samtliga styrelseledamöter och företagets revisorer. För att säkerställa att 
företaget sköts korrekt rapporterar Electrolux externa revisorer till styrelsen minst en gång per 
år samt ytterligare vid behov. Minst ett av dessa möten hålls utan medverkan av varken den 
verkställande direktören eller någon annan av medlemmarna i koncernledningen. (Electrolux 
årsredovisning 2007, s.90) 
 

4.2.9 Intern kontroll 

 
I Electrolux bolagsstyrningsrapport finns ett avsnitt som behandlar företagets interna kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen. Syftet med den interna kontrollen är att Electrolux 
ska kunna försäkra att den externa finansiella rapporteringen är tillförlitlig och att den är 
upprättad i enlighet med lagar och redovisningsstandarder. Den interna kontrollen ska även 
försäkra att företagets mål uppfylls genom en effektiv verksamhet. The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO, har utvecklat ett ramverk för 
företags interna kontroll och Electrolux följer dessa riktlinjer. Kontrollmiljön ligger till grund 
för processerna som omfattar de fyra huvudaktiviteterna riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
kommunikation och information samt uppföljning. Lagar och interna riktlinjer utgör den så 
kallade kontrollmiljön och alla anställda inom företaget måste följa dessa. Electrolux har 
upprättat instruktioner för manualer, policys, attesträtt, koder och rutiner där anställdas 
befogenheter och gränser definieras. Ansvaret för att etablera ett effektivt system för 
riskhantering och internkontroll vilar på styrelsen. Dock är det Electrolux verkställande 
direktör som har ansvaret att se till att detta upprätthålls i företaget. (Electrolux årsredovisning 
2007, s.96-97) 
 
Electrolux riskbedömning består av att identifiera de väsentligaste riskerna som kan påverka 
den interna kontrollen samt att kartlägga vad som ligger till grund för dessa risker. Electrolux 
kontrollaktiviteter innefattar såväl manuella kontroller som kontroller inom företagets IT-
system och har som syfte att upptäcka, förebygga och korrigera fel. Vad gäller aktiviteten 
kommunikation och information meddelar Electrolux i sin bolagsstyrningsrapport att före-
tagets informationspolicy uppfyller de krav som ställs på börsnoterade företag. Electrolux 
rutiner syftar till att alltid ge marknaden korrekt och aktuell information avseende företagets 
finansiella ställning och utveckling. Electrolux ger regelbundet ut finansiell information och 
samtliga rapporter publiceras även på företagets hemsida. De anställda kan ta del av företagets 
riktlinjer för den finansiella rapporteringen genom att samtliga aktuella policys, koder och 
manualer är tillgängliga på företagets intranät. Varje år ger även koncernledningen en skriftlig 
försäkran om att Electrolux följer samtliga riktlinjer angående den interna kontrollen och 
informationsgivningen. (Electrolux årsredovisning 2007, s.98) 
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Electrolux följer regelbundet upp genomförandet av kontrollaktiviteterna och effektiviteten i 
processen för riskbedömning. De olika enheterna inom företaget gör även självutvärderingar 
där processer för rapportering, bokslut och affärstransaktioner utvärderas. Electrolux har 
upprättat en funktion för internrevision som oberoende granskar och utvärderar den interna 
kontrollen samt effektiviteten i bolagsstyrningen. Syftet är även att denna funktion ska kunna 
föreslå förbättringar där så krävs. År 2004 genomförde Electrolux ett omfattande arbete med 
att utveckla en metod för att dokumentera och utvärdera den interna kontrollen. Under år 2005 
och 2006 fortsatte Electrolux sin dokumentation och utvärdering av den interna kontrollen. 
(Electrolux årsredovisning 2007, s.98) 
 

4.3 Ericsson 
 
Ericsson är ett telekommunikationsföretag, som bildades år 1876 (Corporate information, 
2008). Enligt Stockholmsbörsen (OMX Nordic Exchange) faller företaget under kategorin 
”Informationsteknik”. Under år 2007 hade företaget en omsättning på 187,8 miljarder kronor 
och börsvärdet vid årets slut uppgick till 245 miljarder kronor (Ericsson årsredovisning 2007, 
s.45 och 135). 
 

4.3.1 Avvikelser från Kodens direktiv 

 
När det gäller avvikelser från Koden anger Ericsson i sin bolagsstyrningsrapport att sådana 
aldrig tidigare förekommit hos dem och att de inte heller rapporterar några för år 2007. 
(Ericsson årsredovisning 2007, s.157) 
 

4.3.2 Valberedning 

 
Ericssons skriver i bolagsstyrningsrapportens inledande kapitel att en valberedning tillsattes 
för första gången år 2005, till följd av Svensk kod för bolagsstyrning. Senare i rapporten 
under rubriken ”Valberedning” går dock att utläsa att en valberedning första gången valdes av 
årsstämman år 2001. (Ericsson årsredovisning 2007, s.157 och 159) 
 
Ett beslut togs vid årsstämman 2007 att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt 
representanter för de fyra största aktieägarna vid slutet av månaden för årsstämman. Varje 
aktieägare har rätt att lämna förslag på att ytterligare valberedningsledamöter ska väljas in då 
det motiveras av förändringar i ägarmönstret. (Ericsson årsredovisning 2007, s.159) 
 
Valberedningen har till uppgift att representera aktieägarna för att ta fram möjliga kandidater 
till styrelseledamöter. Valberedningen måste vid sina val ha Kodens krav på ledamöternas 
oberoende i åtanke. Likaså ska valberedningen komma med förslag till ordförande för 
årsstämman samt kandidater till revisorer de år dessa ska väljas. Det sistnämnda förslaget 
läggs utifrån ett förarbete som Revisionskommittén gjort. Det är valberedningens uppgift att 
lämna förslag angående ersättning till de styrelseledamöter som inte har anställning inom 
Ericsson. Förslag ska även lämnas vad gäller revisorsarvode. Valberedningen har som uppgift 
att föreslå eventuell ersättning till valberedningens ledamöter. Något sådant förslag har dock 
Ericssons valberedning aldrig lagt fram. (Ericsson årsredovisning 2007, s.159) 
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För att utse kandidater till styrelsen inför bolagsstämman 2008 har valberedningen tagit del av 
styrelsens arbete under det gångna året och hur bolagets framtidsplaner ser ut. Detta för att 
avgöra vilken kunskap och erfarenhet som krävs för den uppgift en kommande styrelse-
ledamot ställs inför. (Ericsson årsredovisning 2007, s.160) 
 

4.3.3 Styrelse 

 
Det är Ericssons styrelse som har det slutgiltiga ansvaret för hur bolaget organiseras och hur 
dess tillgångar sköts. Därför är det upp till den att framarbeta en plan för hur verkställande 
direktören, till lika koncernchefen, från dag till dag ska leda företaget och få det att fungera 
framgångsrikt. Denne ska i sin tur rapportera tillbaka till styrelsen resultatet av det utförda 
arbetet. Enligt bolagsordningen ska Ericssons styrelse bestå av fem till tolv ledamöter med 
maximalt sex suppleanter. Därutöver har fackföreningar rätt att utse tre ledamöter med varsin 
suppleant till styrelsen. Det är upp till aktieinnehavarna att på årsstämman besluta om vilka 
som får uppdraget som styrelseledamöter. De utvalda sitter då från och med årsstämman fram 
till och med nästa årsstämma. Det finns ingen gräns för hur många år i rad en ledamot får 
sitta. (Ericsson årsredovisning 2007, s.160) 
 
För att undvika intressekonflikter har Ericsson bestämt att varken VD eller styrelseledamöter 
får vara delaktiga vid beslut som avser förbindelser mellan dem och bolaget. Detsamma gäller 
för avtal mellan företaget och tredje man eller juridisk person som personen i fråga har 
intresse i. (Ericsson årsredovisning 2007, s.160) 
 
Ericssons styrelse består av tio ledamöter, varav styrelseordföranden är en. Utöver de tio 
tillkommer tre av fackföreningarna utsedda ledamöter med tillhörande tre suppleanter. (11:e 
april avgick en styrelseledamot, vilket gör att totalt sjutton personer har varit inblandade i 
Ericssons styrelse under 2007) Bolagets verkställande direktör får vara invald i styrelsen, men 
får inte enligt svenska aktiebolagslagen sitta som styrelseordförande. Av de utvalda styrelse-
ledamöterna anser valberedningen att åtminstone fem är oberoende i förhållande till företaget, 
ledningen och de större aktieägarna. (Ericsson årsredovisning 2007, s.160-161 och 164) 
 
Ericsson har upprättat en arbetsordning som beskriver hur arbetet inom företaget ska fördelas 
mellan styrelse, kommittéerna samt VD. Denna arbetsordning utvärderas minst en gång om 
året. (Ericsson årsredovisning 2007, s.160) 
 
Styrelsen inom Ericsson har ett årligt schema som ser ut som följer (Ericsson årsredovisning 
2007, s.161): 
  
Mars/april: Årsstämma hålls och i samband med den ett konstituerande styrelsemöte, där 

ledamöter utses till de tre kommittéerna. Då delårsrapporten för det första 
kvartalet kommit ut, diskuteras den på nästkommande ordinarie styrelsemöte. 

 
Juni: Styrelsemöte hålls utanför huvudkontoret för att styrelseledamöterna ska få 

chansen att uppleva företagets riktiga verksamhet. 
 
Juli: Bolagets andra delårsrapport behandlas av styrelsen i slutet av månaden. 
 
Augusti: Ett två dagar långt möte hålls speciellt för att diskutera en övergripande 

strategi för företaget. Detta ämne tas även upp på övriga möten under året när 
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det anses vara behövligt. Mötet i augusti avslutar det strategiplanerande som 
inleddes föregående år. 

 
Oktober: I slutet av månaden går styrelsen igenom bolagets tredje delårsrapport. 
 
December: Styrelsen granskar sina egna arbetsinsatser under året som gått vilket 

resulterar i en utvärdering. Denna ligger sedan till grund för det arbete som 
valberedningen har framför sig. Resultatet av utvärderingen avhandlas under 
ett styrelsemöte, då även företagets budget och andra ekonomiska delar 
behandlas. 

Januari: Helårsresultatet ligger i fokus under kalenderårets första möte som hålls mot 
slutet av månaden, där styrelsen även tar hand om delårsrapporten för fjärde 
kvartalet. 

 
Februari: Styrelsemöte hålls som avslutar den årliga cykeln som snart är på väg att 

börja om. Vid mötet undertecknar styrelsen den framtagna årsredovisningen. 
 
Under årets styrelsemöten behandlas de rapporter som ordförandena i de tre kommittéerna 
löpande tar fram, baserade på protokoll från deras respektive sammanträden. Även verk-
ställande direktören lämnar rapporter inför styrelsemötena angående bolagets löpande 
verksamhet. Allt material inför ett styrelsemöte skickas ut i förväg enligt en bestämd tidsplan. 
Såvida inte speciellt sällsynta orsaker leder till förhinder ska alla ledamöter deltaga vid 
samtliga styrelsemöten. (Ericsson årsredovisning 2007, s.161) 
 
Under år 2007 krävdes fjorton styrelsemöten för att klara av att driva Ericsson. Det hölls 
under året två möten utanför huvudkontoret; ett i San José i Kalifornien och ett på Sony 
Ericsson i Lund. Förutom de brukliga ärenden beskrivna i cykeln ovan har Ericssons styrelse 
under 2007 diskuterat mycket strategi angående olika förvärv som gjorts under året. På de 
fjorton styrelsemötena som hölls under år 2007 var det nio ledamöter som närvarade vid 
samtliga möten (två av dessa nio var VD samt styrelseordföranden). Fem ledamöter deltog på 
tretton möten, en ledamot deltog på tolv möten och en annan på elva möten. Den ledamot som 
avgick under april månad hann delta på två möten. (Ericsson årsredovisning 2007, s.162 och 
164) 
 
I Ericssons bolagsstyrningsrapport finns samtliga tio av aktieägarna invalda styrelseledamöter 
angivna med namn och bifogad bild. Där står även angivet för respektive ledamot vilket år de 
blev invalda i styrelsen, deras födelseår och vilken utbildning de har. Ledamöternas aktie-
innehav i Ericsson finns angivet och det upplyses i not att detta även inkluderar närstående 
fysiska eller juridiska personers innehav. Vidare står angivet deras respektive uppdrag av vikt 
inom andra bolag samt deras huvudsakliga arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar. 
Ledamöternas uppdrag inom Ericsson står angivet vid nio av de tio invalda. De tre av 
fackföreningarna utsedda ledamöterna med tillhörande tre suppleanter finns också angivna 
med namn och bild. Där står även angivet födelseår samt år då personen utsågs till ledamot 
respektive suppleant. Där finns personens roll i styrelsen, vilken fackförening som utsett den 
aktuella personen samt deras egna och närstående fysiska eller juridiska personers aktie-
innehav. (Ericsson årsredovisning 2007, s.166-167)  
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4.3.4 Styrelseutskott 

 
Ericssons styrelse har inom sig tillsatt tre utskott som de benämner kommittéer. Dessa är 
Revisionskommittén, Finanskommittén och Kompensationskommittén. Kommittéernas 
huvudsakliga syfte är att arbeta förberedande inför styrelsens kommande beslut. Utskotten har 
fått beslutanderätt av styrelsen i vissa ärenden. Varje kommitté lämnar en rapport inför varje 
styrelsemöte om de ärenden som varit aktuella för respektive grupp. I Ericssons bolags-
styrningsrapport framgår att alla utskottens ledamöter har deltagit vid samtliga möten med 
undantag för en person inom Revisionskommittén som endast deltagit vid sju av åtta möten. 
(Ericsson årsredovisning 2007, s.163-164) 
 
Revisionskommittén har till uppgift att kontrollera att boksluten är kompletta, att lagar och 
regler efterföljs samt hur effektiv Ericssons interna kontroll av den finansiella rapporten är. 
Revisionskommittén ägnar sig inte själva åt revisionsarbete, utan övervakar revisionen och 
dess arvoden. Utskottet kontrollerar och godkänner de uppdrag som revisorerna utför åt 
Ericsson utöver revision för att se till att dessa inte står i vägen för deras oberoende. I vissa 
fall bidrar utskottet till att föreslå möjliga revisorer. Revisionskommittén består av fyra 
ledamöter som är utsedda av styrelsen. I Ericssons fall är tre av de fyra oberoende i 
förhållande till bolagsledningen. De ska dessutom vara insatta i ekonomiska ämnen och ha 
kunskap om god revisionssed. Minst en av ledamöterna måste uppfylla kravet att vara 
ekonomisk expert inom det aktuella området. Kommittén har även anlitat en extern expert i 
form av en tidigare revisor. Under år 2007 hölls åtta möten inom Revisionskommittén, där 
bland annat den finansiella rapporteringen granskades och revisorernas oberoende 
diskuterades. (Ericsson årsredovisning 2007, s.163-164 och 172) 
 
Finanskommittén består av fyra av styrelsen utvalda ledamöter. De höll under år 2007 sju 
möten och deras arbete bestod i huvudsak åt att godkänna kundfinansiering. Generellt sett 
ansvarar detta utskott bland annat för ärenden rörande förvärv och avyttringar samt upp-
tagande av lån och kapitaltillskott inom och utanför Ericssonkoncernen. Utskottet är berättigat 
att ta beslut angående vissa styrelseärenden. Dessa frågor rör bland annat finansiering och 
krediter samt investeringar, avyttringar och andra finansiella förbindelser. (Ericsson års-
redovisning 2007, s.164-165) 
 
När det kommer till löne- och ersättningsfrågor är det Kompensationskommittén som bistår 
Ericssons styrelse. Till detta utskotts uppdrag hör bland annat att utveckla strategier och regler 
för ersättning till de anställda inom företaget. För att uppnå rimliga riktlinjer ser kommittén 
över ersättningarna varje år och anpassar sig efter det affärsläge som råder. När utskottet ska 
sätta chefslönerna tar de hänsyn till bland annat världsomfattande trender och ändringar i 
lagar. Liksom de ovan nämnda utskotten består även Kompensationskommittén av fyra leda-
möter som utsetts av styrelsen. Till sin hjälp har de tagit en utomstående expert. Utskottet höll 
åtta möten under år 2007. (Ericsson årsredovisning 2007, s.165) 
 

4.3.5 Principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för 
bolagsledningen 

 
Vid Ericssons årsstämma 2007 beslutades att arvodet för styrelsen skulle behållas på samma 
nivå som föregående år. Nivån för dessa arvoden framgår av bolagsstyrningsrapporten. Även 
regler för de anställdas ersättningar och anställningsvillkor slogs fast. Vid Kompensations-
kommitténs möten under 2007 togs ett förslag fram på en långsiktig rörlig ersättning. Detta 
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godtogs sedermera inte vid den kommande årsstämman, vilket senare ledde till ett omarbetat 
förslag. Ericsson låter meddela i sin bolagsstyrningsrapport, att mer information om bolagets 
ersättningar finns i Noter till koncernens beslut – Not K29, ”Information angående anställda, 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare”. (Ericsson årsredovisning 2007, s.159, 164-
165 och 171) 
 

4.3.6 Revisorer 

 
Var fjärde år väljs utomstående, oberoende revisorer på Ericssons årsstämma av aktieägarna. 
Ericssons nuvarande anlitade revisionsbolag valdes år 2007. Revisorernas uppgift är framför 
allt att informera styrelsen om arbetet med revisionen under året, att kontrollera redovis-
ningens riktighet samt att granska samtliga delårsrapporter som ges ut under året. Revisorerna 
har inte granskat Ericssons bolagsstyrningsrapport. Styrelsen träffar revisorerna åtminstone en 
gång per år för att ta del av deras åsikter angående årsredovisningen och den interna 
kontrollen. Dessutom träffar revisorn Ericssons Revisionskommitté för att diskutera delårs-
rapporterna. Ericssons nuvarande revisor har även samma tjänst inom flera andra stora 
svenska bolag. (Ericsson årsredovisning 2007, s.156, 161 och 171) 
 

4.3.7 Verkställande direktör 

 
Ericssons verkställande direktör har, tillsammans med bolagets ledningsgrupp, till uppgift att 
se till att den dagliga verksamheten flyter på som den ska. I bolagsstyrningsrapporten finns 
angivet VD:s bild, namn och ålder. Där står även angivet VD:s uppdrag av vikt inom andra 
företag samt att denne har både en civilingenjör- och en civilekonomexamen. Dessutom står 
angivet VD:s tidigare arbetslivserfarenhet samt aktieinnehav i Ericsson (inklusive närstående 
fysiska och juridiska personers innehav). (Ericsson årsredovisning 2007, s.169) 
 

4.3.8 Säkerställande av kvaliteten av den finansiella rapporteringen 

 
Ericsson bedömer själva att den granskning som styrelsen gör av delårsrapporterna och 
årsredovisningen samt den interna kontroll som utförs, är tillräcklig för att säkerställa att 
kvaliteten på den finansiella rapporteringen är tillräcklig. (Ericsson årsredovisning 2007, 
s.161) 
 

4.3.9 Intern kontroll 

 
Ericsson skriver i sin bolagsstyrningsrapport att de i denna lämnar en rapport angående den 
interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Ericsson förklarar vidare att Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning i ett uttalande, som skiljer sig från Koden, angivit att bolagen inte 
behöver ange i rapporten hur bra den interna kontrollen har fungerat och att bolagens 
revisorer inte heller behöver kontrollera rapporten. Detta uttalande har Ericsson tagit fasta på 
och utelämnar därför de två faktorerna. (Ericsson årsredovisning 2007, s.174) 
 
Den interna kontroll som Ericsson vidtagit grundar sig på COSO:s principer om kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktivitet, information och kommunikation samt uppföljning. (Ericsson 
årsredovisning 2007, s.174) 
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Ericsson genomför sitt kontrollarbete inom bolaget genom en uppdelning i arbetet mellan 
styrelsen och deras kommittéer och VD. Till detta finns även ett ledningssystem som grundar 
sig på organiseringen inom företaget och styrande dokument i form av bland annat riktlinjer 
och etik. (Ericsson årsredovisning 2007, s.174) 
 
Inom Ericsson används gemensamma processer i vilka riskhantering är en faktor. De risker 
som eventuellt finns avgörs till sannolikhet och storlek med hjälp av olika metoder. Ericsson 
skriver i sin bolagsstyrningsrapport att de risker som kan förekomma inom den finansiella 
rapporteringen är bland annat bedrägeri och förskingring av bolagets tillgångar. (Ericsson 
årsredovisning 2007, s.175) 
 
Ericsson har finansiella kontroller av affärstransaktionernas godkännande och redovisning. 
För varje enhet inom bolaget finns ekonomichefer vilka tar del i att planera och utvärdera 
resultaten inom respektive enhet. Dessa utvärderingar tillsammans med analyser för hela 
koncernen ligger till grund för att klargöra att inga väsentliga fel finns i den finansiella 
rapporteringen. (Ericsson årsredovisning 2007, s.175) 
 
Ericsson låter berörd personal ta del av de principer som finns inom företaget för redovisning 
och finansiell rapportering. På detta sätt vill de hjälpa fram riktigheten i den finansiella 
rapporten. Information förmedlas till styrelsen genom finansiella rapporter varje månad. För 
att vidare förmedla information inom bolaget har Revisionskommittén beslutat om ett 
tillvägagångssätt angående rapportering då regler försummas inom områdena redovisning, 
intern kontroll och revision. (Ericsson årsredovisning 2007, s.175) 
 
För att ha en kontinuerlig uppföljning av den interna kontrollen vidrörs bolagets ekonomiska 
situation på samtliga styrelsemöten. Om det beslutas om åtgärder för att förbättra någon form 
av intern kontroll, är det Revisionskommitténs uppgift att följa upp dessa åtgärder. Ericsson 
kontrollerar hur de följer uppsatta riktlinjer genom att utvärdera sig själva varje år. Företagets 
Revisionskommitté gör oberoende revisioner efter att ha fått rapporter från en intern revi-
sionsfunktion. (Ericsson årsredovisning 2007, s.175) 
 

4.4 SAS – Scandinavian Airlines System 

 
SAS bildades år 1946 och bedriver flygverksamhet (SAS Historia, 2008). Enligt Stockholms-
börsen (OMX Nordic Exchange) faller företaget under kategorin ”Industri”. Omsättningen 
under år 2007 var 40,2 miljarder kronor och börsvärdet vid årets slut uppgick till 13,7 
miljarder kronor (SAS årsredovisning 2007, s.3 och 22). 
 
SAS inleder sin bolagsstyrningsrapport med en förklaring till varför de anser att det är viktigt 
att följa Koden:  
 

”Välfungerade bolagsstyrningsprinciper är viktigt för att säkra att aktieägare och 

andra intressenter ska vara förvissade om att SAS koncernens aktiviteter 

karaktäriseras av tillförlitlighet, effektiv styrning och kontroll, öppenhet, tydlighet 

och god affärsetik. Transparens och hållbarhet är nyckelord i koncernen. SAS 

koncernen följer den svenska koden för bolagsstyrning.” (SAS årsredovisning 
2007, s.86) 
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4.4.1 Avvikelser från Kodens direktiv 

 
SAS meddelar i sin bolagsstyrningsrapport att bolaget följer Koden förutom i ett avseende. 
Kodens direktiv att bolagsstämman ska hållas på svenska samt att det material som 
presenteras därvid ska vara på svenska efterföljs inte av SAS. Deras förklaring till avvikelsen 
är att företagets bolagsordning förespråkar annat. Enligt bolagsordningen ska svenska, norska 
eller danska vara det språk som används vid bolagsstämman. Det kan även enligt bolags-
ordningen röra sig om ytterligare språk ifall styrelsen beslutar om detta. Anledningen till 
dessa bestämmelser i SAS bolagsordning är att både ledningen och styrelsen består av 
personer från samtliga tre skandinaviska länder. Dessutom har SAS-koncernen störst antal 
aktieägare i Norge och Danmark. Med dessa argument som utgångspunkt anser styrelsen att 
vart och ett av de tre skandinaviska språken är lämpliga att använda vid bolagsstämman. Dock 
meddelar SAS att stämmoförhandlingarna huvudsakligen hålls på svenska men att inlägg och 
material som presenteras kan vara på norska eller danska. (SAS årsredovisning 2007, s.87) 
 

4.4.2 Valberedning 

 
SAS valberedning har under år 2007 hållit åtta protokollförda möten där sex representanter 
deltagit. Valberedningens syfte är att bidra till tillsättandet av en representativ styrelse och 
understödja årsstämman med underlag angående beslut i olika frågor. Representanterna i SAS 
valberedning ska vara representativa för aktieägarsammansättningen och med detta som grund 
består SAS valberedning bland annat av representanter från Svenska statens Närings-
departement, Danska Finansministeriet, Norska Närings- och handelsdepartementet samt 
Danske Bank. Valberedningens arbetsuppgifter är att lämna förslag till årsstämman angående 
beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val 
av ordförande vid årsstämman. Dessutom ska valberedningen ge förslag till arvoden angående 
företagets revisor, styrelsens utskott, styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter. 
(SAS årsredovisning 2007, s.87) 
 
Under år 2007 har SAS valberedning utvärderat styrelsens sammansättning, kompetens och 
arbete. De förslag som valberedningen utarbetat offentliggörs på företagets hemsida, i 
kallelsen till årsstämman samt vid årsstämman. SAS valberedning tar även hjälp av externa 
rådgivare och konsulter om behov uppstår. Slutligen meddelar SAS i sin bolagsstyrnings-
rapport att ingen av valberedningens representanter har erhållit någon ersättning för sitt 
arbete. (SAS årsredovisning 2007, s.87) 
 

4.4.3 Styrelse 

 
SAS styrelse består av sju ledamöter som har valts vid årsstämman samt av tre arbetstagar-
ledamöter. De tre arbetstagarledamöterna har respektive två suppleanter som endast deltar vid 
styrelsens sammanträde om ordinarie ledamot skulle få förhinder. Ingen av styrelse-
ledamöterna är anställda i något bolag inom SAS-koncernen. Detsamma gäller dock inte 
arbetstagarrepresentanterna. I SAS bolagsstyrningsrapport finns en presentation av samtliga 
ledamöter. För samtliga styrelseledamöter återfinns uppgifter om ålder, vilket år ledamoten 
valdes in i styrelsen och utbildning. Här finns även uppgifter om vilka uppdrag ledamoten har 
inom SAS och vilka andra uppdrag som styrelseledamoten innehar utöver SAS. Det finns 
även angivet styrelseledamotens aktuella aktieinnehav i SAS. Alla de ovanstående uppgifterna 
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anges även för de tre arbetstagarrepresentanterna förutom att det saknas uppgifter om deras 
utbildning. (SAS årsredovisning 2007, s.87 och 92) 
 
Samtliga ledamöter anses vara oberoende både till bolagsledningen och till företaget. 
Samtliga ledamöter är också att anse oberoende till större aktieägare med ett undantag. En av 
styrelseledamöterna innehar en ledande position inom Systembolaget AB och kan därför inte 
anses vara oberoende. Detta beror på att den svenska staten äger Systembolaget samtidigt som 
staten även är en av de största aktieägarna inom SAS med en ägarandel på 21,4 procent. 
Sammanfattningsvis är två av de sju styrelseledamöter kvinnor och medelåldern bland 
styrelseledamöterna är 55,5 år. I SAS bolagsstyrningsrapport finns även en tabell över 
respektive ledamots närvaro vid de elva protokollförda möten som styrelsen hållit under år 
2007. (SAS årsredovisning 2007, s.22, 87 och 92) 
Styrelsen ansvarar för att kontrollen av bokföringen och de ekonomiska förhållandena är 
betryggande. Dessutom ansvarar styrelsen i stort över att koncernens förvaltning och 
organisation sköts korrekt. SAS styrelses arbete har sin grund i den svenska aktiebolagslagen, 
Koden, bolagsordningen och arbetsordningen. SAS arbetsordning fastställs årligen och 
beskriver fördelningen av styrelsens arbete mellan styrelsen, styrelsens ordförande och 
företagets VD samt mellan styrelsen och styrelsens utskott. Arbetsordningen innehåller även 
instruktioner för bolagets styrelseutskott och företagets VD samt bestämmelser för att försäkra 
att styrelsen kontinuerligt får den information och ekonomiska rapportering som styrelsen är i 
behov av för att kunna fatta korrekta beslut. (SAS årsredovisning 2007, s.87-88) 
 
Under år 2007 har SAS styrelse hållit tio ordinära möten och ett extra möte. Företagets 
chefsjurist, verkställande direktör och somliga andra ledande befattningshavare i företaget har 
deltagit vid dessa möten. De fasta punkter som förelegat respektive sammanträde har 
behandlats. Exempelvis har de deltagande under mötet diskuterat den ekonomiska rappor-
teringen, företagets finansiella ställning, investeringar samt affärs- och marknadsläge. Under 
dessa sammanträden har det även diskuterats strejker och arbetskonflikter, hållbarhets-
relaterad information, sjukfrånvaro samt utvärdering av styrelsens arbete. Under SAS extra 
insatta styrelsemöte beslutades att SAS för gott skulle sluta använda sig av flygplanstypen 
Q400 som en följd av tre olyckor. (SAS årsredovisning 2007, s.88) 
 

4.4.4 Styrelseutskott 

 
SAS styrelse har utsett två utskott inom sig för att effektivisera arbetet. Utskottens främsta 
uppgift är att förbereda ärenden för styrelsens beslut. SAS styrelse har utsett ett revisions-
utskott och ett ersättningsutskott. Utskotten följer en skriftlig arbetsordning som är utarbetad 
av styrelsen och utskottens ledamöter erhåller ersättning för sitt arbete i enlighet med 
årsstämmans beslut. De frågor som behandlas vid utskottens möten ska rapporteras till 
styrelsen antingen muntligt eller skriftligt vid nästkommande styrelsesammanträde. SAS 
informerar även om att upprättandet av utskotten inte innebär att någon av styrelsens 
ledamöter avsäger sig sitt rättsliga ansvar. (SAS årsredovisning 2007, s.88) 
 
Ur SAS bolagsstyrningsrapport går att utläsa att företagets Revisionsutskotts främsta arbets-
uppgifter är att hjälpa SAS styrelse med utvärderingen och övervakningen av både den 
externa och interna revisionsprocessen samt att bereda styrelsens arbete med att säkerställa 
kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Dessutom har utskottet som huvuduppgift att 
bedöma de externa revisorernas rapporter samt att kontinuerligt anordna möten med företagets 
revisor. En annan viktigt uppgift som utskottet har, är att granska omfattningen av de 
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eventuella andra uppdrag som revisorerna utför inom bolaget utöver revision. Utskottet ska 
även granska ifall revisorerna lever upp till de krav som ställs angående dess oberoende till 
företaget. SAS Revisionsutskott består av fyra styrelseledamöter och av SAS bolagsstyrnings-
rapport går att utläsa att alla de uppfyller Kodens direktiv vad gäller ledamotens oberoende i 
förhållande till större aktieägare, företaget samt bolagsledningen. Uppgifter lämnas även i 
bolagsstyrningsrapporten om varje ledamots deltagande vid de fyra möten som utskottet hållit 
under år 2007. (SAS årsredovisning 2007, s.89)  
 
SAS informerar även i sin bolagsstyrningsrapport om Ersättningsutskottets arbetsuppgifter 
och sammansättning. Ersättningsutskottet består av tre styrelseledamöter och samtliga av 
dessa är att anses oberoende till större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. I rapporten 
redogörs även för respektive ledamots närvaro vid de åtta protokollförda möten som hållits 
under år 2007. Ersättningsutskottet har som främsta arbetsuppgift att förbereda förslag till 
styrelsen angående företagets verkställande direktörs löne-, pensions- och anställningsvillkor. 
Utskottet ska även behandla frågor angående ersättningsprinciper för befattningshavare i 
ledande positioner. Utskottet har även under året assisterat VD i processen att rekrytera nya 
representanter till koncernledningen. (SAS årsredovisning 2007, s.88) 
 

4.4.5 Principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för 
bolagsledningen 

 
I sin bolagsstyrningsrapport meddelar SAS att årsstämman har beslutat om riktlinjer angående 
företagets ledande befattningshavares ersättning samt övriga anställningsvillkor. Företagets 
mål är att erbjuda marknadsmässiga ersättningar som dessutom ska vara individuellt och 
nationellt anpassade. Ersättningsprinciperna ska vara baserade på faktorer såsom ansvar, 
prestation, kompetens och erfarenhet. Individens totalkompensation ska bestå av rörlig lön, 
fast lön som omprövas årligen, pensionsförmåner och övriga förmåner samt avgångsvillkor. 
Den rörliga lönen ska kunna utgå med högst femtio procent av grundlönen och varierar 
beroende på avtal och befattning. Det som ligger till grund för den rörliga lönen är huruvida 
befattningshavare har uppfyllt de mål som varje år fastställs i ett målkontrakt. Dessa mål 
gäller såväl personliga mål som kvalitativa och kvantitativa affärsmässiga mål. Den rörliga 
lönen påverkas även av koncernens resultat. Om resultatet är negativt kommer inte någon 
resultatbaserad lön betalas ut men om resultatet är positivt ska minst 20 procent och max 60 
procent av den totala rörliga lönen vara beroende av koncernens resultat. (SAS årsredovisning 
2007, s.89) 
 
Ifall SAS säger upp en person med ledande befattning kan ett avgångsvederlag utgå som 
motsvarar högst tolv månaders grundlön. Från bolagsledningens sida gäller sex månaders 
uppsägningstid men om SAS väljer att säga upp en person från bolagsledningen gäller tolv 
månaders uppsägningstid. SAS pensionsförmåner är avgiftsbestämda och ska inte överstiga 
trettiofem procent av den anställdes fasta grundlön. De övriga förmåner som bolagsledningen 
får ta del av ska vara marknadsmässiga. Detta kan till exempel röra sig om förmåner såsom 
sjukvårdsförsäkring och bilförmåner. (SAS årsredovisning 2007, s.89)  
 
SAS Ersättningsutskott presenterar de grundläggande principerna för bolagsledningens 
ersättning för styrelsen. Styrelsen i sin tur lämnar över förslag angående ersättnings-
principerna till årsstämman vars uppgift är att ta ett beslut rörande dessa frågor. I SAS 
bolagsstyrningsrapport finns en tabell över den, enligt årsstämman beslutade, ersättning som 
under år 2007 utgått till respektive styrelseledamot. SAS upplyser även om, i sin bolags-
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styrningsrapport, att det inom SAS-koncernen inte finns några aktierelaterade incitaments-
program. (SAS årsredovisning 2007, s.88-89) 
 

4.4.6 Revisorer 

 
SAS nuvarande revisor har lett revisionsuppdraget sedan år 2003. Vid bolagsstämman 2005 
omvaldes denne och den återstående perioden sträcker sig till slutet av årsstämman år 2009. I 
SAS bolagsstyrningsrapport går även att utläsa revisorns ålder samt att denne innehar 
revisionsuppdrag för andra bolag. Revisorn har vid två tillfällen under 2007 presenterat sitt 
upplägg för revisionsarbetet i möte med styrelsen. Vid dessa möten har revisorn även 
redogjort för sin utvärdering av den interna kontrollen och sina iakttagelser från revisionen av 
årsbokslutet. Vid ett tillfälle under 2007 har styrelsen träffat revisorn utan att SAS VD eller 
någon annan ur bolagsledningen har varit närvarande. Utöver revisionsuppdraget för SAS har 
revisionsbyrån utfört andra tjänster i SAS-koncernen. Dessa tjänster avser rådgivning som är 
förenade med revision samt skattekonsultation. Den ersättning som revisorn erhåller är i 
enlighet med beslut på årsstämman. SAS meddelar även i sin bolagsstyrningsrapport att 
bolagets revisor inte har granskat bolagsstyrningsrapporten. (SAS årsredovisning 2007, s.86, 
88-89) 
 

4.4.7 Verkställande direktör 

 
SAS nuvarande verkställande direktör tillträdde under januari 2007. Ur bolagsstyrnings-
rapporten går att utläsa VD:s ålder, tidigare arbetslivserfarenhet samt aktieinnehav i företaget. 
Det går även att utläsa att VD har utbildning inom ekonomisk historia, kulturgeografi samt 
sociologi. SAS verkställande direktör har regelbundna möten med styrelsens ordförande för 
planering av styrelsesammanträdena. Det sker även ett ständigt informationsutbyte mellan VD 
och ordförande. VD informerar ständigt styrelsen om företagets utveckling och ekonomiska 
ställning genom månadsrapporter. (SAS årsredovisning 2007, s.89 och 93) 
 

4.4.8 Säkerställande av kvaliteten av den finansiella rapporteringen 

 
Revisionsutskottet har som arbetsuppgift att förbereda styrelsens arbete angående att 
säkerställa kvaliteten i SAS finansiella rapporteringen. SAS säkerställer kvaliteten i den 
finansiella rapporteringen genom att utskottet behandlar finansiella rapporter från företaget. 
Revisionsutskottet behandlar även kritiska redovisningsfrågor såsom frågor om hur väl regler 
efterföljs, den interna kontrollen, den osäkerhet som eventuellt finns i redovisade värden samt 
legala och finansiella risker. Utskottet ser även till faktorer som ändringar i bedömningar och 
uppskattningar, vad som har inträffat efter balansdagen samt övriga förhållanden som kan ha 
en inverkan på företagets finansiella rapportering. SAS styrelse har även under år 2007 tagit 
beslut om en uppdaterad informationspolicy. Denna policy ska försäkra att rättvis och till-
fredsställande information ges till alla aktörer på kapitalmarknaden. (SAS årsredovisning 
2007, s.90) 
 
Som ett ytterligare steg för att säkerställa kvaliteten i SAS finansiella rapportering har 
styrelsen minst tre möten per år med företagets huvudrevisor. Dessa möten har även som syfte 
att säkerställa att styrelsens kontroll och insyn över revisionsarbetet är tillfredsställande. 
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Företagets externa revisor deltar även i alla möten inom Revisionsutskottet. (SAS års-
redovisning 2007, s.90) 
 

4.4.9 Intern kontroll 

 
I SAS bolagsstyrningsrapport finns även ett avsnitt om intern kontroll. SAS meddelar här att 
företaget använder sig av COSO som är ett internationellt vedertaget och erkänt ramverk för 
ett företags interna kontroll. SAS interna kontroll involverar personalen, bolagsledningen 
samt styrelsen och har som syfte att stärka tillförlitligheten i den externa rapporteringen. SAS 
delar upp sin interna kontroll inom fem olika områden; kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. (SAS årsredovisning 
2007, s. 90) 
Kontrollmiljön innefattar den kultur som SAS verkar och kommunicerar i. Det som SAS vill 
ska genomsyra verksamheten är pålitlighet, omtanke, öppenhet, värderingar och värde-
skapande. Hur styrningen av SAS-koncernen sker har under året beskrivits i ett styrdokument. 
SAS arbetar även fortlöpande med att säkerställa att alla personer som innehar nyckel-
positioner i företaget har rätt kompetens. Bolagsledningen gör årligen en riskbedömning vad 
gäller den finansiella rapporteringen. En gradering sker av de olika riskerna i de större balans- 
och resultatposterna. SAS gör även en riskbedömning av företagets internrevisionsfunktion. 
Vid en riskanalys har SAS identifierat en del kritiska processer i företaget såsom inköps-
processen, intäktsprocessen, bokslutsprocessen samt lönehanteringsprocessen. Under år 2006 
upprättades en omfattande beskrivning med definierade kontrollmål avseende ovanstående 
processer med tillägg av ledningsprocessen. Ledningen i SAS dotterbolag utför varje år en 
utvärdering av den interna kontrollen och undersöker då hur väl dessa kontrollmål uppfylls. 
Utvärderingen under år 2007 visade på positiva förbättringar vad gällande flertalet av 
processerna. (SAS årsredovisning 2007, s.90)  
 
Riktlinjer vad gäller den finansiella processen kommuniceras till alla berörda inom företaget, 
antingen via e-post eller via SAS intranät. SAS mål är att företagets kommunikations- och 
informationsvägar angående den interna kontrollen ska vara kända och ändamålsenliga inom 
koncernen. Företagets redovisningsprinciper kommuniceras genom direktutskick samt vid 
fortlöpande möten med ekonomiansvariga. På SAS-koncernens hemsida beskrivs en policy 
angående hur företaget säkerställer att den externa informationsgivningen blir fullständig och 
korrekt. SAS följer upp rapporterade brister kontinuerligt. Dessutom följer SAS upp och 
utvärderar hur företaget lever upp till sina riktlinjer. Den interna och externa revisionens 
uppföljningsrevisioner fortsätter tills alla de noterade bristerna är åtgärdade. (SAS års-
redovisning 2007, s.90) 
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5 Analys 

I detta kapitel diskuteras huruvida bolagen uppfyller Kodens direktiv angående vad som ska 
återfinnas i företagens bolagsstyrningsrapport. Innehållet i de granskade företagens bolags-

styrningsrapporter jämförs genom att de avsnitt som tidigare behandlats under respektive 

företag ställs mot varandra. Detta för att upptäcka likheter och skillnader mellan hur de 

granskade företagen redogör att de följer Kodens direktiv. 

 

5.1 Avvikelser från Kodens direktiv 
 
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska företag som gör någon avvikelse från Kodens 
direktiv tydligt redovisa detta i sin bolagsstyrningsrapport. Dessutom ska de ange en klar 
motivering till varför de väljer att inte följa Koden i det specifika avseendet. Ericsson är det 
enda av de granskade bolagen som inte rapporterar några avvikelser. Ericsson informerar om 
att de aldrig tidigare har avvikit från något av Kodens direktiv och att de inte heller gjort det 
under år 2007. Electrolux och SAS redovisar båda att de avviker från Kodens direktiv i ett 
avseende medan Axfood redovisar att de gör två avvikelser från Kodens direktiv. Samtliga 
företag ger en motivering till avvikelserna, men det finns variationer i hur grundlig moti-
veringen är. 
 
SAS avviker från Kodens direktiv när det gäller att bolagsstämman ska hållas på svenska. 
SAS motiverar sin avvikelse genom att hänvisa till att det i företagets bolagsordning står att 
även norska och danska kan vara det språk som används vid bolagsstämman. SAS förklarar 
även ytterligare att detta beror på att både ledningen och styrelsen består av personer från alla 
de tre skandinaviska länderna. SAS ger en tydlig och rimlig motivering till sin avvikelse.  
 
Electrolux meddelar att de avviker från Kodens direktiv vad gäller sammansättningen av 
styrelsens utskott. De meddelar att en av de tre ledamöterna i Ersättningsutskottet inte kan 
anses vara oberoende på grund av sitt uppdrag som styrelseordförande i ett bolag som 
Electrolux har omfattande affärsförbindelser med. Dock återger inte Electrolux i sin 
bolagsstyrningsrapport vad Koden egentligen förespråkar angående Ersättningsutskottets 
ledamöters oberoende. Det hade varit lättare att förstå vad Electrolux avviker ifrån ifall 
företaget även hade återgett vad som är korrekt enligt Koden. Enligt Kodens direktiv ska 
samtliga ledamöter i ett bolags ersättningsutskott, med undantag för utskottets ordförande, 
vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och företaget. Electrolux motiverar mycket 
kort sin anledning till avvikelsen. De hävdar att styrelseledamotens andra uppdrag utanför 
Electrolux inte påverkar dennes arbete i Ersättningsutskottet.  
 
Axfood är, som tidigare nämnts, det enda bolag som avviker från två av Kodens direktiv. 
Axfood meddelar att de avviker från Kodens direktiv om att utse ett revisionsutskott samt 
Kodens direktiv om att valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före års-
stämman. Axfood ger en tydlig förklaring till varför offentliggörande av valberedningen inte 
sker förrän fem månader innan årsstämman då de hänvisar till att tiden mellan när årets tredje 
kvartalsrapport utkommer och årsstämman helt enkelt är för knapp. Axfoods avvikelse är väl 
motiverad och en månad mindre får ses som en smärre avvikelse. Att Axfood inte har utsett 
något revisionsutskott motiverar de med att hela styrelsen istället har enats om att ta på sig 
ansvaret för kontrolleringen av den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen. 
Enligt Kodens direktiv är det möjligt för företag med mindre styrelser att inte utse specifika 
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revisions- och ersättningsutskott. Istället kan hela styrelsen ta ansvar för dessa utskotts 
uppgifter. I Koden definieras inte vad som menas med en ”mindre styrelse”. Då Axfood 
endast har sju stämmovalda ledamöter kan de möjligtvis anses ha en mindre styrelse i 
jämförelse med, i det här fallet, både Electrolux och Ericsson. Dessa två bolag har nio respek-
tive tio stämmovalda ledamöter. SAS har, i likhet med Axfood, sju stämmovalda ledamöter 
men har ändå valt att upprätta både revisions- och ersättningsutskott. Om Axfood har tagit 
fasta på Kodens direktiv att bolag med ”mindre styrelse” inte behöver upprätta ett specifikt 
revisionsutskott, borde de tydliggöra detta i samband med att de motiverar sin avvikelse. 
 

5.2 Valberedning 
 
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska det i företagens bolagsstyrningsrapport lämnas 
uppgifter om hur bolagets valberedning är sammansatt. Alla de fyra företagen har i sin bolags-
styrningsrapport informerat om bolagets valberedning. Kodens direktiv angående vad som ska 
återfinnas i en bolagsstyrningsrapport ger inte några ytterligare förklaringar eller detaljer 
angående hur valberedningen ska vara sammansatt. Däremot ges mer detaljerade direktiv om 
sammansättningen av företagens valberedning i en annan del av Koden under rubriken ”Till-
sättning av styrelse och revisor”. Huvudprincipen är att företagets valberedning ska vara 
representativ för bolagets aktieägare. Koden ger även direktivet att företagets valberedning 
ska bestå av minst tre ledamöter och att majoriteten av dessa inte ska vara styrelseledamöter. 
Enligt Koden får företagets VD inte vara ledamot i valberedningen och personer ur styrelsen 
får inte vara valberedningens ordförande.  
 
Alla de fyra företagen uppfyller kravet på antal medlemmar i valberedningen. Axfood och 
Ericsson har vardera fem ledamöter i sin valberedning och Electrolux och SAS har vardera 
sex ledamöter. Vilka som utses till ledamöter i valberedningen skiljer sig mellan de olika 
företagen. Electrolux och Ericsson meddelar båda att de fyra största aktieägarna i företaget 
utser varsin representant till valberedningen samt att företagets styrelseordförande även ingår i 
valberedningen. I Electrolux består valberedningen även av en ytterligare styrelseledamot. 
SAS meddelar att representanterna i deras valberedning ska vara representativa för aktieägar-
sammansättningen och att valberedningen därmed består av sex representanter från aktie-
ägarna. I Axfood utses valberedningen av de ägare som innehar över 40 procent av aktierna 
tillsammans med de tre nästföljande största ägarna. Alla de fyra företagen lever därmed upp 
till de krav som Koden ställer angående sammansättningen av företagens valberedning. 
 
Ericsson har även för avsikt att informera i sin bolagsstyrningsrapport vilket år företaget 
tillsatte en valberedning för första gången. Dock brister företaget i att ge korrekt information 
då Ericsson ger motstridiga uppgifter om detta. Först meddelar Ericsson att en valberedning 
tillsattes för första gången år 2005, som en följd av Svensk kod för bolagsstyrning. Lite senare 
i bolagsstyrningsrapporten går dock att läsa att en valberedning valdes av årsstämman för 
första gången år 2001. Antingen har Ericsson helt enkelt angett fel årtal vid ett tillfälle eller så 
har de misslyckats med att formulera sig. I vilket fall är det anmärkningsvärt att Ericsson som 
är ett så stort bolag inte granskar sin bolagsstyrningsrapport ordentligt. 
 
Enligt Koden ska företag i sin bolagsstyrningsrapport även ge en beskrivning av hur val-
beredningen arbetar och samtliga fyra företag beskriver valberedningens arbetsuppgifter i sin 
rapport. Det skiljer sig dock mellan företagen angående hur utförlig denna beskrivning är. 
Alla företagen upplyser om att valberedningens arbetsuppgift är att understödja årsstämman 
med att utse kandidater till styrelseledamöter samt att lägga fram förslag angående styrelsens 
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struktur och arvode. Electrolux, Ericsson och SAS meddelar även att valberedningens uppgift 
är att lämna förslag angående företagets revisor. Electrolux och SAS förtydligar ytterligare att 
valberedningen även ska ge förslag angående revisorernas arvode. Electrolux, Ericsson och 
SAS informerar även att valberedningens uppgift är att ge förslag angående positionen som 
årsstämmans ordförande. Alla företag utom Electrolux väljer att meddela att ingen av val-
beredningens representanter har erhållit ersättning för sitt arbete i valberedningen. Axfood, 
Electrolux och SAS informerar om att valberedningens arbetsrapport och förslag till 
kandidater i de olika frågorna offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman.  
 

5.3 Styrelse 
 
Samtliga fyra företag har utförligt beskrivit att de har specifika arbetsordningar som fastslås 
varje år. Allt detta är i enlighet med föreskrifterna i Koden. De beskriver även till stor del vad 
styrelsens arbete består av, vilket i huvudsak går ut på att styrelsen ska se till att bolagets 
tillgångar förvaltas på bästa sätt utifrån aktieägarnas intresse. Framför allt Ericsson belyser 
utförligt vad styrelsen gör under året. De beskriver i sin bolagsstyrningsrapport en noggrann 
”kalender” över styrelsens schema för varje redovisningsår. 
 
I Koden finns ett antal faktorer angivna som ska återfinnas i bolagsstyrningsrapporten om 
styrelsens samtliga ledamöter (se avsnittet ”Bolagsstyrningsrapport” i den teoretiska referens-
ramen). Samtliga fyra granskade bolags styrelser består av både ledamöter valda av bolags-
stämman samt ett antal ledamöter valda av arbetstagarna med varierande antal tillhörande 
suppleanter. För de ledamöter som är valda av stämman är vissa faktorer angivna för samtliga 
bolag. Dessa är ledamöternas ålder, vilket år de valdes in i bolagets styrelse, deras utbildning 
samt uppgift om eventuella övriga uppdrag av vikt inom andra bolag. Dessutom står leda-
möternas aktieinnehav angivet hos alla bolags ledamöter. Ericsson är det enda bolag som 
tydligt klargör i not att detta innehav även inkluderar närstående fysiska eller juridiska 
personers innehav, vilket enligt Koden det angivna innehavet ska omfatta. Axfood anger vid 
aktieantalet om detta inkluderar innehav via bolag. I Electrolux och SAS rapporter finns ingen 
information om styrelseledamotens aktieinnehav även inkluderar närståendes innehav. Deras 
brist på information kan tolkas på två olika sätt. Antingen har bolagen missat att skriva ut 
denna information eller så beror det på att inga närstående innehar aktier i bolaget. När det 
gäller de stämmovalda ledamöternas arbetslivserfarenhet står detta angivet för alla bolag utom 
SAS. Det finns förvånansvärt nog även brister i rapporteringen angående ledamöternas upp-
drag inom det egna bolaget. Detta borde vara en självklarhet i en rapport som denna. Axfood 
och SAS är de två bolag som fullt ut har redovisat detta, medan Ericsson har gjort det för nio 
av tio ledamöter och Electrolux har gjort det för tre av nio ledamöter. Ericsson är det enda 
bolag som har övriga upplysningar som en rubrik hos respektive ledamot. Den rubriken 
varierar i användande från ledamot till ledamot, men huvudsaken är att den finns där. 
 
Hur bolagen har valt att redovisa informationen om ledamöterna och suppleanterna som är 
valda av arbetstagarna varierar stort. Axfood och SAS har valt liknande tillvägagångssätt. 
Båda företagen redovisar samma information om de arbetstagarvalda ledamöterna som de 
stämmovalda (se ovanstående stycke). Undantagen är att utbildningen hos de arbetstagarvalda 
ledamöterna inte står angivet hos SAS och enbart hos två av tre ledamöter inom Axfood. 
Detta kan tolkas som slarv från bolagets sida eller att personen i fråga saknar utbildning. Inget 
av de två företagen nämner någon information om suppleanterna. I Koden går det inte att 
utläsa om någon information ska lämnas angående suppleanterna. Electrolux och Ericsson 
anger samma information om ledamöterna valda av arbetstagarna som om suppleanterna. Den 



Analys 

 42

informationen består hos Electrolux av ålder, det år personen blev invald och aktuellt 
aktieinnehav i bolaget. Dock står inte angivet om aktieinnehavet innefattar närstående fysiska 
och juridiska personers innehav. Om Ericssons arbetstagarvalda ledamöter och deras 
suppleanter går att utläsa ålder, det år de valdes in, vilka uppdrag de har i bolaget samt 
aktieinnehav, inklusive närståendes innehav. Hos både Electrolux och Ericsson står vilken 
fackförening som utsett de valda ledamöterna och suppleanterna som övrig information. 
 
I samtliga fyra företags bolagsstyrningsrapporter står angivet hur många styrelsemöten som 
hållits under det gångna räkenskapsåret. Det går även att utläsa ledamöternas närvarostatistik 
under de möten som hållits för samtliga bolag. Vad gäller detta har alla fyra företag följt 
Koden föredömligt. Utöver detta har flera av företagen angivit en del av agendan för mötena 
samt en del specifika diskussioner och beslut som har rört just det aktuella bolaget under året.  
 
Koden ställer vissa krav på att majoriteten av styrelsens ledamöter, som är valda av 
bolagsstämman, ska vara oberoende gentemot bolaget och dess ledning. (Kriterier för att vara 
oberoende, se avsnitt ”Styrelse – Storlek och sammansättning” i den teoretiska referensramen) 
Axfood, Electrolux och SAS anser samtliga att en majoritet av deras valda ledamöter är 
oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och de större aktieägarna. Ericsson däremot 
skriver att de enligt Koden har bedömt huruvida deras ledamöter kan anses vara oberoende 
eller inte. De kommer fram till att åtminstone fem av tio ledamöter uppfyller kraven för 
oberoende. Däremot har de ingen åsikt angående huruvida de uppfyller Kodens krav på att 
majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende. Därmed lever inte Ericssons styrelse upp till 
Kodens krav på oberoende, då Kodens direktiv tydligt anger att majoriteten av de stämmo-
valda ledamöterna ska vara oberoende. Ericsson belyser även att det inte finns någon gräns för 
hur länge en person får vara invald i styrelsen. Enligt Koden gäller dock att en styrelse-
ledamot inte får sitta mer än tolv år utan att anses beroende. 
 
Enligt Kodens direktiv, vad gäller styrelsen, ska det även finnas angivet i bolagsstyrnings-
rapporten hur styrelsen kommunicerar med revisorerna. Då majoriteten av de granskade 
bolagen har valt att ta upp detta under respektive avsnitt om ”säkerställande av kvaliteten av 
den finansiella rapporteringen” har vi också valt att diskutera ämnet under det avsnittet. 
 

5.4 Styrelseutskott 
 
Ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott ska enligt Koden utses av styrelsen. Alternativt 
kan dessa, i bolag med mindre styrelser, utgöras av hela styrelsen. Styrelsen kan dessutom 
utse ytterligare utskott inom sig för att underlätta arbetet. Vidare ska i bolagsstyrnings-
rapporten finnas redovisat utskottens sammansättning, arbetsuppgifter, beslutanderätt samt 
uppgifter om ledamöternas närvaro vid utskottens sammanträden. 
 
Samtliga fyra bolag har upprättat ett ersättningsutskott. Electrolux, Ericsson och SAS har 
vardera ett revisionsutskott och Ericsson har dessutom ett finansutskott. Axfood är därmed det 
enda företag som avviker från Kodens direktiv i och med att de inte har ett speciellt utsett 
revisionsutskott, vilket de också redovisar som en avvikelse i sin bolagsstyrningsrapport. 
 
De fyra bolag som granskas i denna undersökning har samtliga följt de direktiv som går att 
utläsa i Koden angående redovisning av utskotten i bolagsstyrningsrapporten. Samtliga 
granskade företag redogör för utskottens sammansättning och respektive ledamots närvaro vid 
sammanträdena. Axfood, Electrolux och Ericsson upplyser om att utskotten har beslutanderätt 
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i viss utsträckning, medan SAS trycker på att upprättandet av utskotten inte innebär att 
styrelsens rättsliga ansvar har delegerats. Electrolux, Ericsson och SAS har samtliga lagt ner 
mycket jobb på att belysa de olika utskottens arbetsuppgifter, något som däremot endast 
nämns kortfattat hos Axfood. Upplysningar om utskottens uppgifter ska enligt Koden åter-
finnas i bolagsstyrningsrapporten. Det finns dock inga direktiv på hur omfattande dessa ska 
vara.  
 

5.5 Principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för 
bolagsledningen 

 
Axfood, Electrolux och SAS beskriver alla utförligt i sina respektive bolagsstyrningsrapporter 
om vilka kriterier som avgör hur stor varje ledamots ersättning blir. Detta är allt enligt Kodens 
direktiv. När det gäller Ericsson har de valt att hänvisa till ”Noter till koncernens bokslut” när 
det gäller de uppgifterna. Dessa har vi inte granskat närmare då vårt syfte med under-
sökningen var att enbart granska bolagsstyrningsrapporternas innehåll. 
 
I Koden står angivet att bolagen ska ange om de principer som finns för ersättningar har 
ändrats avsevärt från föregående år och i så fall vad som har ändrats. Två av företagen belyser 
ett par saker angående detta i sina bolagsstyrningsrapporter. Ericsson meddelar att de har kvar 
samma ersättning till styrelsen som föregående år och Axfood har kvar nivån för den fasta 
delen av ersättningen, medan den rörliga har ändrats. Då det i Electrolux och SAS bolags-
styrningsrapporter inte finns någon information angående detta, får det tolkas som att det 
inom dessa företag inte skett några förändringar angående principerna för ersättningar. 
 
Enligt Koden ska företagen lämna uppgifter om hur styrelsen bereder ersättningsfrågor. I 
Axfoods bolagsstyrningsrapport finns angivet att Ersättningsutskottet fastställer nivån på 
ersättningarna. Electrolux beskriver att styrelsens Ersättningsutskott ger förslag angående 
VD:s ersättning som sedan styrelsen beslutar om. Vidare lägger styrelsen fram förslag 
angående riktlinjer för ersättning som årsstämman sedan beslutar om. Ericsson nämner i sin 
rapport för 2007 att Kompensationskommittén under året tagit fram förslag på långsiktig 
rörlig ersättning, som det sedan var upp till årsstämman att besluta om. SAS Ersättnings-
utskott presenterar förslag om principer för ersättning till styrelsen som i sin tur lämnar 
förslaget vidare till årsstämman som ska fatta ett beslut. 
 
Enligt Koden ska bolagen ange om de har några aktie- och aktiekursrelaterade incitaments-
program för styrelsen och ledningen. Både Axfood och SAS gör klart att det inte förekommer 
inom de bolagen och Ericsson nämner ingenting alls om den saken. Detta får tolkas som att 
Ericsson inte erbjuder några sådana program. Electrolux däremot beskriver ett långsiktigt 
incitamentsprogram som de enbart erbjuder sina styrelseledamöter som är anställda inom 
företaget. 
 

5.6 Revisorer  
 
I Svensk kod för bolagsstyrning står angivet att bolagen i sin bolagsstyrningsrapport ska ange 
vilket år revisorn valdes, då det handlar om omval, och hur länge denne innehaft uppdraget. 
Axfood och SAS har utförligt förklarat när deras respektive revisorer senast omvaldes, hur 
länge de suttit valda totalt sett samt hur länge en revisor sitter vald för varje period. Electrolux 
informerar om när det anlitade revisionsbolaget omvaldes, men ingen information ges om hur 
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länge de innehaft uppdraget totalt sett. Ericsson upplyser om vilket år revisionsbolaget valdes. 
De olika bolagen har uppenbarligen tolkat Kodens direktiv på olika sätt. Det finns utrymme 
för misstolkningar i Koden angående om dessa upplysningar ska lämnas om revisionsbolaget 
eller om den valda huvudrevisorn. Då Koden på denna punkt är oklar, får det anses som att 
samtliga bolag gör rätt för sig. 
 
SAS är det enda av de granskade bolagen som tydligt skriver ut att revisorerna har andra 
uppdrag inom bolaget förutom revision. Under vilken tidsperiod detta gäller står dock inte 
beskrivet. Detta ska enligt Koden framgå för de tre senaste åren. De resterande tre bolagen har 
inte nämnt detta över huvud taget. Antingen har inte deras revisorer haft andra uppdrag inom 
bolaget eller så har de missat att uppmärksamma detta. Däremot har samtliga fyra företag 
angivit att alla deras revisorer har liknande uppdrag inom andra stora företag. Enligt Koden 
ska det i bolagsstyrningsrapporten framgå om rapporten är granskad av företagets revisor. 
Samtliga bolag meddelar att de publicerat rapporten i respektive årsredovisning utan att deras 
revisorer har granskat den först. Trots att det inte finns direktiv för det i Koden, har alla 
granskade bolag valt att väldigt kortfattat beskriva revisorernas arbetsuppgifter under året. 
Electrolux och SAS har båda valt att skriva ut den huvudansvarige revisorns ålder. Electrolux 
har även valt att ange revisorns aktieinnehav i bolaget.  
 
Enligt Koden ska information lämnas om revisorn som hjälper till att avgöra dennes 
kompetens och oberoende. Detta diskuteras inte uttryckligen i någon av bolagens rapporter. 
Däremot ges till exempel uppgifter som att revisorerna har varit auktoriserade inom sitt yrke 
under en längre tid och att samtliga även innehar revisionsuppdrag åt andra stora företag. Det 
får tolkas som att företagen lämnar dessa upplysningar i syfte att möjliggöra för läsaren att 
bedöma nivån av revisorernas kompetens och oberoende. 
 

5.7 Verkställande direktör  
 
Enligt Kodens direktiv ska det i bolagsstyrningsrapporterna återfinnas vissa uppgifter 
angående företagets verkställande direktör. Upplysningar ska lämnas om VD:s ålder, arbets-
livserfarenhet, huvudsakliga utbildning samt om VD innehar väsentliga uppdrag utanför 
bolaget. Samtliga fyra granskade företag återger tydligt denna information om bolagets VD. 
Inget av företagen ger någon information angående om verkställande direktör innehar aktier i 
andra bolag som företaget har väsentliga affärsbindelser med. Detta får tolkas som att VD inte 
innehar aktier av väsentligt intresse i andra bolag. 
 
Alla fyra företagen redovisar VD:s aktuella aktieinnehav i det egna bolaget. Dock är 
informationen lite oklar vad gäller uppgifter om närstående fysisk eller juridisk persons 
eventuella aktieinnehav. Axfood upplyser om att VD äger aktier i bolaget både privat och via 
andra bolag. Ericsson upplyser om, via not, att aktieinnehavet även omfattar närstående 
fysiska eller juridiska personer. I Electrolux och SAS bolagsstyrningsrapporter finns däremot 
inga upplysningar om detta. Det kan finnas två olika orsaker till att dessa upplysningar 
saknas. Antingen beror det på att företagen brustit med att uppfylla Kodens direktiv eller helt 
enkelt att ingen närstående till företagens VD innehar några aktier i bolaget.  
 
Alla företag ger även en kort beskrivning av VD:s arbetsuppgifter och ansvar. Enligt Kodens 
direktiv måste inte sådana uppgifter återfinnas i just bolagsstyrningsrapporterna. Alla företag 
beskriver ändå att VD:s arbetsuppgift är att ansvara för den löpande förvaltningen av företaget 
samt att det är styrelsen som ger direktiv angående detta. Det tyder på att bolagen vill visa 
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öppenhet mot allmänheten. SAS det enda företaget som belyser hur VD rapporterar till 
styrelsen. SAS informerar om att det sker regelbundna möten och att företagets VD ger 
styrelsen månadsrapporter angående företagets ekonomiska ställning och utveckling.  
 

5.8 Säkerställande av kvaliteten av den finansiella rapporteringen 
 
Enligt Kodens direktiv ska det i företagens bolagsstyrningsrapport lämnas upplysningar om 
hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt hur styrelsen 
kommunicerar med företagets revisor. Alla de fyra granskade företagen ger information i sina 
bolagsstyrningsrapporter om att styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapport-
eringen men det varierar i hur ingående de förklarar detta. Ericsson meddelar kort och koncist 
att företagets interna kontroll, samt det faktum att styrelsen granskar delårsrapporterna och 
årsredovisningen, försäkrar att kvaliteten angående den finansiella rapporteringen är tillfreds-
ställande. Eftersom både Electrolux och SAS har upprättat revisionsutskott meddelar de att en 
del av styrelsens ansvar i denna fråga har delegerats till utskotten. Styrelsen har fortfarande 
det yttersta ansvaret för att kvaliteten i den finansiella rapporteringen är tillfredsställande men 
revisionsutskotten hjälper styrelsen i arbetet. Revisionsutskotten i de båda företagen granskar 
redovisningsprinciper, den interna kontrollen och finansiella risker. Utskotten anger rapporter 
till styrelsen som i sin tur granskar och utvärderar informationen för att säkerställa att 
kvaliteten i den finansiella rapporteringen är god. Axfood är det enda företag som inte 
upprättat ett revisionsutskott, vilket innebär att hela styrelsen då istället ansvarar för kvaliteten 
i den finansiella rapporteringen. Axfood informerar också om att genom att ge instruktioner 
till företagets VD, kan styrelsen kontrollera kvaliteten av den finansiella rapporteringen, 
eftersom VD ansvarar för att all extern ekonomisk rapportering sker korrekt. 
 
Samtliga av de fyra granskade företagen informerar i sin bolagsstyrningsrapport om hur 
styrelsen kommunicerar med bolagets revisor. Axfood, Electrolux och Ericsson meddelar att 
företagets styrelse håller minst ett möte per år med bolagets revisor. Electrolux informerar 
ytterligare om att företagets externa revisorer även deltar vid Revisionsutskottets möten. SAS 
är det företag där det generellt sker flest möten mellan företagets styrelse och revisor. SAS 
meddelar att minst tre möten hålls varje år och även SAS informerar om att revisorerna deltar 
vid alla möten som hålls inom Revisionsutskottet. Ericsson lämnar inte några upplysningar 
om att företagets revisorer deltar på alla möten inom Revisionsutskottet men de skriver 
däremot att de träffas för att diskutera delårsrapporterna. Något som även står med i Kodens 
direktiv är att minst ett av dessa möten som sker under året mellan styrelsen och revisorn ska 
ske utan att företagets verkställande direktör eller någon annan person ur bolagsledningen 
medverkar. Det är dock inget krav på att upplysningar angående detta lämnas i företagens 
bolagsstyrningsrapport. Ändå har Axfood, Electrolux och SAS meddelat i sina bolags-
styrningsrapporter att detta sker minst en gång per år. Detta får då tolkas som att de företagen 
ytterligare vill bevisa att de följer alla Kodens direktiv. 
 

5.9 Intern kontroll  
 
Samtliga fyra företag väljer att placera bolagets rapport om den interna kontrollen över hur 
den finansiella rapporteringen är organiserad i bolagsstyrningsrapporten, trots att detta inte är 
ett specifikt krav från Kodens sida. Koden ger endast direktivet att styrelsens rapport om den 
interna kontrollen samt revisorns granskningsberättelse över denna ska bifogas i 
årsredovisningen, inte specifikt i bolagsstyrningsrapporten. Att företagen ändå väljer att 
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placera rapporten i bolagsstyrningsrapporten kan bero på att företagen helt enkelt vill ha all 
sin information angående bolagsstyrning samlat på ett ställe och då valt bolagsstyrnings-
rapporten.  
 
Enligt Koden ansvarar företagets styrelse för bolagets interna kontroll vars syfte är att skydda 
företagets tillgångar och ägarnas investeringar. Alla de fyra företagen ger en kort beskrivning 
av vad de anser är syftet med bolagets interna kontroll. Företagen meddelar att syftet med den 
interna kontrollen är att stärka tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen. 
Electrolux utvecklar detta genom att skriva att syftet med företagets interna kontroll även är 
att försäkra att bolagets mål uppfylls genom en effektiv verksamhet.  
 
Enligt Koden ska rapporten om den interna kontrollen granskas av företagets revisor. Ericsson 
är det enda företag som hänvisar till ett uttalande som Kollegiet för svensk bolagsstyrning i 
efterhand har gjort angående den interna kontrollen. Enligt Ericsson har Kollegiet informerat 
om att företag, trots Kodens direktiv, inte behöver ange i sin rapport hur bra den interna 
kontrollen har fungerat under året samt att företagets revisorer inte behöver kontrollera 
rapporten. Med detta som grund meddelar Ericsson att de utelämnar dessa två faktorer. 
Axfood meddelar också att de endast lämnar en beskrivning av den interna kontrollen och att 
de därmed inte redogör för hur väl den har fungerat och att den inte har granskats av bolagets 
revisor. Däremot hänvisar inte Axfood till Kollegiets uttalande eller ger någon ytterligare 
förklaring till orsaken. Electrolux och SAS ger inte heller några upplysningar i sin bolags-
styrningsrapport angående om den interna kontrollen har granskats av företagets revisor eller 
ej. Inte heller dessa företag anger någon motivering eller förklaring till att de utelämnar denna 
information. Antingen beror det på att företagen har missat att ange ifall företagets revisor har 
granskat rapporten om den interna kontrollen eller att även de har tagit fasta på Kollegiets 
uttalande. Ifall orsaken är det senare alternativet borde företagen även hänvisa till Kollegiets 
uttalande för att förtydliga varför denna information utelämnas. 
 
Utöver att Svensk kod för bolagsstyrning anger att styrelsen ansvarar för att bolagets interna 
kontroll fungerar tillfredsställande, så ger Koden även direktiv att styrelsen fortlöpande ska 
utvärdera företagets system för intern kontroll. För att detta ska kunna ske meddelar samtliga 
fyra företag att de använder sig av samma riktlinjer för att uppfylla Kodens krav. De principer 
som de använder sig av kommer ifrån COSO, The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission. Samtliga företag beskriver även ingående vad detta innebär och 
hur just de arbetar för att följa COSO:s principer. Företagen beskriver att COSO:s princip 
baseras på kontrollmiljön och omfattar de fyra huvudaktiviteterna kontrollaktivitet, 
riskbedömning, information och kommunikation samt uppföljning.  
 
De granskade företagen beskriver att kontrollmiljön är den interna kontrollens grund och att 
den utgörs av lagar och interna riktlinjer som alla anställda måste följa. Samtliga företag 
meddelar att de har upprättat styrdokument för hur bolaget ska styras och där policys, 
riktlinjer, koder och rutiner förklaras för de anställda inom företaget.  
 
Samtliga företag har även upprättat kontrollaktiviteter för att försäkra sig om att den interna 
kontrollen angående den finansiella rapporteringen fungerar tillfredsställande. Här skiljer sig 
dock företagen lite åt vad de väljer att presentera som kontrollaktiviteter. Electrolux 
informerar om att de har upprättat såväl manuella kontroller som kontroller inom företagets 
IT-system för att förebygga fel. Ericsson har finansiella kontroller av redovisning och 
godkännande av affärstransaktioner. Axfood meddelar att deras kontrollaktivitet går ut på att 
de har angett klara roller inom organisationen och att de använder sig av särskilda handlingar 
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för att upptäcka risker och fel. SAS har upprättat kontrollmål avseende vissa processer som de 
har värderat som mest kritiska såsom inköpsprocessen, bokslutsprocessen och lednings-
processen. Varje år utvärderar SAS hur väl dessa kontrollmål uppfylls. 
 
De fyra företagen gör alla riskbedömningar vad gäller den finansiella rapporteringen och den 
interna kontrollen. Axfood och SAS analyserar vilka poster i resultat- och balansräkningen 
som är särskilt utsatta för felbedömning och därmed vet de vilka poster de ska fokusera på att 
kontrollera. Electrolux meddelar att företagets riskbedömning består i att identifiera de 
väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontroll och ta reda på vad dessa grundar sig 
i. Ericsson informerar om att de avgör vilka de eventuella riskerna är med olika metoder och 
ger exempel på risker såsom bedrägeri och förskingring av företagets tillgångar. 
 
Alla företagen belyser att de riktlinjer som företaget har angående den finansiella processen 
kommuniceras till de anställda inom företaget. Axfood, Electrolux och SAS meddelar att detta 
framför allt sker genom företagets intranät som alla de anställda har tillgång till. Axfood och 
SAS informerar även om att det sker regelbundna möten mellan företagets ekonomiansvariga 
där redovisningsprinciper, riktlinjer och instruktioner diskuteras. Samtliga företag har även 
direktiv för hur den externa kommunikationen ska gå till. Exempelvis har SAS som mål att 
den externa kommunikationen ska vara korrekt och fullständig medan Axfood förespråkar att 
den ska vara öppen, snabb och ärlig.  
 
Samtliga granskade företag redogör för hur de följer upp och utvärderar den interna 
kontrollen. Electrolux, Ericsson och SAS har alla dessutom upprättat en särskild funktion för 
internrevision som oberoende granskar och utvärderar den interna kontrollen. Axfood är det 
enda företaget som inte har upprättat en särskild funktion för internrevision utan de anser att 
andra funktioner inom företaget uppfyller denna uppgift. Detta grundar de på det faktum att 
företagets ekonomifunktioner är integrerade i ett gemensamt redovisningssystem, att 
controllers inom koncernen och dotterbolagen har ett nära samarbete samt att koncernen har 
en central säkerhetsfunktion. 
 
Att samtliga granskade företag så utförligt beskriver på vilket sätt de använder sig av COSO:s 
principer tyder på att de vill bevisa att de har en väl upprättad och fungerande intern kontroll. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel dras slutsatser utifrån vad som framkommit i analysen och uppsatsens syfte 

besvaras. 

 
Vårt syfte med denna uppsats var att studera hur svenska börsnoterade 

företag uppfyller Kodens direktiv angående innehållet i 
årsredovisningens bolagsstyrningsrapport. 

 

Avvikelser som företagen redovisar 

 
Efter att vi genomfört vår undersökning kan vi konstatera att företagen rapporterar relativt få 
avvikelser från Kodens direktiv jämfört med vad vi hade förväntat oss. Anledningen till att vi 
trodde att företagen skulle göra fler avvikelser, har sin grund i det faktum att Koden bygger på 
principen ”följ eller förklara”. Den innebär att bolagen har en möjlighet att avvika från 
Koden, så länge de tydligt motiverar orsaken. Vi trodde att bolagen skulle uppfatta Kodens 
direktiv som betungande att anpassa sig till och att de istället skulle föredra att fortsätta styra 
bolagen enligt invanda rutiner. Därmed skulle de kunna använda sig av principen ”följ eller 
förklara” för att slippa anpassa sig efter Kodens direktiv. En ytterligare förklaring till att det 
inte förekommer speciellt många avvikelser hos bolagen, kan vara att bolagen redan innan 
Koden infördes helt enkelt levde upp till dess principer. Vi anser att de avvikelser som de 
granskade bolagen beskriver i sina bolagsstyrningsrapporter är tydligt motiverade. Dessutom 
anser vi att avvikelserna i sig är väl berättigade i de aktuella sammanhangen. 
 

Ytterligare avvikelser 

 
Vi kan dra slutsatsen att de granskade företagen även avviker mer från Kodens direktiv än vad 
de själva redovisar att de gör. Den mest påtagliga avvikelsen står Ericsson för. De anger i sin 
bolagsstyrningsrapport att valberedningen har bedömt att åtminstone fem av tio styrelse-
ledamöter kan anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större 
aktieägare. Koden ger tydligt direktiv om att majoriteten av styrelseledamöterna ska anses 
vara oberoende. När endast fem av tio ledamöter anses oberoende uppfyller inte Ericsson 
Kodens krav, men trots detta redogör företaget inte detta som en avvikelse. Det faktum att 
Ericsson uttrycker att det finns ”åtminstone” fem oberoende styrelseledamöter ger en 
indikation på att fler ledamöter skulle kunna anses vara oberoende. Vi anser att om det hade 
förekommit fler oberoende ledamöter hade Ericsson skrivit det i klartext istället för att 
använda sig av uttrycket ”åtminstone”, vilket lämnar utrymme för eventuella spekulationer. 
Vi tolkar Ericssons otydliga sätt att uttrycka sig som ett medvetet försök att kringgå Kodens 
direktiv. Ericsson meddelar tydligt i början av sin bolagsstyrningsrapport att de aldrig tidigare 
avvikit från Kodens direktiv och att de inte heller gör det under år 2007. Med tanke på detta 
uttalande är det högst anmärkningsvärt att de ändå avviker från direktiven.   
 
När vi jämförde Kodens direktiv med de utvalda bolagsstyrningsrapporterna fann vi ett antal 
möjliga avvikelser. Vi kan inte med säkerhet konstatera om dessa är avvikelser från Kodens 
direktiv eller om det beror på oklarheter i hur bolagen väljer att formulera sig. I vilket fall 
anser vi att alla de granskade företagen borde formulera sig tydligare i de specifika fallen för 
att undvika eventuella missförstånd. Vad gäller den information som bolagen, enligt Koden, 
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ska lämna angående styrelseledamöter samt VD finner vi vissa brister. Electrolux och SAS 
anger personens aktieinnehav men lämnar ingen information huruvida närstående fysiska eller 
juridiska personers innehav även inkluderas. Axfood skriver att VD och en av styrelse-
ledamöternas aktieinnehav även inkluderar aktier som personen äger via bolag. Vi anser att 
alla de tre företagen borde formulera sig tydligare angående aktieinnehavet, för att undvika 
missförstånd som kan leda till att det uppfattas som en omotiverad avvikelse. Vi anser att 
Ericsson är det enda bolag som tydligt anger om närstående personers innehav är inkluderat. 
En annan oklarhet gäller huruvida Axfood följer Kodens direktiv angående redovisning av 
styrelseledamöternas utbildning. I nio fall av tio står ledamotens utbildning utskriven vilket 
gör det otydligt om den tionde personen saknar utbildning eller om Axfood missat att 
redogöra för detta. Vi anser att om en person saknar utbildning borde upplysning lämnas även 
om detta. Vi har observerat att Ericsson och Electrolux brister i att följa Kodens direktiv 
angående den information som ska lämnas vad gäller styrelseledamöternas uppdrag inom det 
egna bolaget. Framför allt Electrolux är inkonsekvent när det gäller huruvida denna 
information ges eller ej. Enligt Kodens direktiv ska företagen lämna upplysningar angående 
revisorernas övriga uppdrag utöver revision inom företaget de tre senaste åren. SAS är det 
enda bolag som skriver att sådana uppdrag förekommer men de lämnar inga upplysningar 
angående vilken tidsperiod detta gäller. Att de tre övriga företagen inte alls nämner detta, kan 
bero på att deras revisorer inte har andra uppdrag inom företaget eller att bolaget missat att ge 
denna information. I vilket fall kan företagen förtydliga sin rapport genom att skriva ut att 
inga övriga uppdrag finns.  

 

Bolagsstyrningsrapportens betydelse 

 
Vi kan dra slutsatsen att samtliga granskade företag väljer att återkommande ge ytterligare 
information i sin bolagsstyrningsrapport än vad Koden kräver. SAS väljer exempelvis att 
inleda sin bolagsstyrningsrapport med en kort motivering till varför de anser att det är viktigt 
att följa Koden. Vi anser att SAS genom denna handling vill belysa inför allmänheten att de 
verkligen styr bolaget utifrån aktieägarnas bästa. Samtliga företag väljer att placera rapporten 
om bolagets interna kontroll i bolagsstyrningsrapporten. Vi anser att detta bevisar att före-
tagen ser bolagsstyrningsrapporten som en viktig del i årsredovisningen där all information 
angående bolagsstyrning har en självklar plats. Anledningen till att företagen väljer att ge 
ytterligare information kan vara att de anser att denna har stor betydelse för allmänheten. 
Exempelvis har samtliga fyra företag angivit att deras revisorer har liknande uppdrag inom 
andra stora företag. Bolagen är inte uttryckligen tvungna att göra det enligt Koden, men de 
ska däremot uppge information som kan vara av betydelse för att avgöra revisorns kompetens 
och oberoende. Uppenbarligen anser samtliga fyra företag att det är av vikt för allmänheten att 
känna till revisorernas uppdrag i övriga bolag. Flera granskade företag har i sin bolags-
styrningsrapport angivit en del av agendan för styrelsemötena samt en del av de diskussioner 
och beslut som tagits under det gångna året. Att lämna ut sådana uppgifter till allmänheten 
anser vi stärker företagets relation till sina aktieägare. De är trots allt ägare till bolaget och det 
är de som väljer styrelsens ledamöter varje årsstämma. För att ledamöterna ska bli omvalda 
krävs att de arbetar på ett sätt som behåller eller till och med ökar förtroendet för dem. Ett sätt 
att uppnå detta anser vi är att vara så öppna mot aktieägarna som möjligt. Det faktum att 
företagen återkommande lämnar information utöver Kodens krav för bolagsstyrnings-
rapporten indikerar att företagen är måna om att visa att de tillämpar Koden i sin helhet. Detta 
stärker förtroendet att bolaget styrs ur aktieägarnas bästa intresse.   
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Avslutande diskussion 

 
Innan vi började vår studie hade vi en föraning om att samtliga företag skulle göra flera 
avvikelser från Koden och att det skulle krävas resurser för att förklara dessa avvikelser. Vi 
kan nu konstatera att företagen inte behövt lägga ner betydande resurser på detta då 
avvikelserna har varit få. Då Koden infördes så sent som år 2005, finner vi det beaktansvärt 
att företagen så snabbt har anammat de nya direktiven vad gäller bolagsstyrning. Anmärk-
ningsvärt är dock att inget av företagen har valt att låta sin revisor granska bolagsstyrnings-
rapporten före publicering. Hade en grundlig granskning skett skulle troligtvis många av de 
oklarheter som vi ovan diskuterat kunnat undvikas. De nu förekommande oklarheterna kan 
leda till diskussioner kring trovärdigheten i bolagens årsredovisningar. Om företagen skulle 
låta revisorn granska bolagsstyrningsrapporten skulle det innebära en trygghet för aktieägarna.  
 
Efter vår granskning kan vi konstatera, att det inte finns några likheter och skillnader i 
företagens sätt att utforma sin bolagsstyrningsrapport, som skulle kunna hänföras till att de 
verkar inom olika branscher. Då vårt urval av bolag representerar olika branscher är vår 
uppfattning att de slutsatser som vi presenterar ger en generell bild över hur stora svenska 
börsnoterade företag tillämpar Kodens direktiv. 
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7 Förslag till vidare forskning 

I uppsatsens avslutande kapitlet ges förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 
I denna uppsats har vi studerat huruvida företag beskriver att de följer Kodens direktiv i 
bolagsstyrningsrapporten. För att få ytterligare insikt inom ämnet bolagsstyrning kan det vara 
intressant att studera om bolagen agerar i verkligheten, som de beskriver att de gör i sin 
bolagsstyrningsrapport. 
 
1 juli år 2008 kommer en reviderad kod för svensk bolagsstyrning att träda i kraft. Den nya 
upplagan av Koden är förkortad och förenklad i jämförelse med den nu gällande Koden. 
Anledningen till detta är att direktiven ska kunna tillämpas av samtliga svenska börsnoterade 
företag. Det skulle om ett par år vara intressant att studera utvecklingen inom bolagsstyrnings-
rapportering för att undersöka hur företagen tillämpar den reviderade koden. Eftersom den 
reviderade koden även riktar sig till mindre bolag kan det vara intressant att undersöka hur 
dessa bolag klarar av att leva upp till Kodens direktiv. Då den reviderade koden innehåller 
färre direktiv kan det även vara intressant att studera om den medför att de avvikelser som 
förekommer i nuläget minskar till antalet.  
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