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av svensk kod. 
 
Problem: Ekonomiska företagsskandaler runt om i världen har lett till att många länder har 

infört så kallade bolagskoder för bolagsstyrning för att få en bättre styrning i bolag 
och för att öka förtroendet till investerare. I Sverige har en bolagsstyrningskod funnits 
sen år 2005 och gällt för större börsnoterade bolag. Svensk Kod för Bolagsstyrning 
har nu reviderats och har börjat gälla för mindre börsnoterade bolag från och med 1 
juli 2008. En studie har utförts för att ta reda på hur tre av dessa mindre börsnoterade 
bolag ser på införandet av bolagskoden och hur de tror att dem kommer påverkas av 
den.  

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre mindre svenska börsnoterade bolag ser 

på införandet av den svenska bolagskoden och hur de tror att de kommer att påverkas 
av regelverket. Vi har också valt att belysa vad andra insatta personer i ämnet har att 
säga om bolagskoden för att få en helhetsbild av ämnet.  

Metod: Insamlingen av empirisk data har skett genom en kvalitativ metod där vi har intervjuat 
både insatta personer på området och de berörda företagen. Under intervjuerna har den 
så kallade semi- strukturerade metoden använts. Fördelen är att intervjupersonen har 
stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och att intervjuaren inte behöver ställa 
frågorna i ordning som i intervjuguiden. En litteratursökning har även gjorts för att få 
fram en referensram på området. Genom sökningen har relevant information hittats 
inom ämnet. 

Slutsats: Vi har kommit fram till att företagens bolagsstyrning inte kommer påverkas något av 
Svensk Kod för Bolagsstyrning. Däremot kommer deras arbetsbörda att öka eftersom 
regelverket kräver resurser, kunskap och dokumentation. 



Abstract 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Date: 2008-05-12 
 
Level: Bachelor thesis in Business Administration 
 
Aouthors: Nathalie Garcia Lucy Önder  
 
Supervisor: Riitta Lehtisalo 
 
Title: Corporate Governance- A study about the upcoming effects from the auditing code on 

three small corporations on the stock market 
 
Keywords: Corporate Governance, Swedish code for corporate governance, alters of the Swedish 

code. 
 
Problem: Economic corporate scandals all over the world have lead to a global introduce of 

codes for corporate governance to get better governance in companies and to raise the 
confidence for investments. There has been a Swedish code for corporate governance 
since 2005 and it has being altered for larger corporation on the stock – market. 
Swedish code for corporate governance has been audited and will be applied by 
smaller corporations, on the stock – market, the1 July 2008. This essay is investigating 
smaller Corporations, on the stock - market; prophesy on how this new code will 
affect their company. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how three small corporations on the stock – 
market are going to be affected by starting to apply Swedish Code for Corporate 
Governance from the July 2008. Furthermore we investigate opinions from well 
informed people in this subject in order to get an overall picture of the topic. 

 
Method: Empirical data was collected through a qualitative method with interviews with 

informed people as well as interviews with small corporations on the stock – market. 
The empirical study has been collected throughout a semi-structural method. The 
semi-structural questions give the respondents opportunity to answer freely within a 
specific area of questions, which gave us the benefit of getting more information, from 
the respondent, who had the freedom of answering independently. A literature 
investigation has been used to get a theoretic ground on the area. Our interview guide 
was used as a support during the interviews rather than a template, to make sure that 
relevant data had been collected.  

Conclusion: Our conclusions are that the companies’ corporate governance will not be affected by 
the Swedish Code but we think that the daily work is going to increase. This because 
of the Code claims resources, knowledge and documentation.       
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 1 Inledning 
____________________________________________________________ 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien för att läsaren ska få en bild av vad 

uppsatsen kommer att handla om och varför problemområdet är intressant att undersöka. 

Vidare beskrivs problemformuleringen samt syftet med uppsatsen och vilken målgrupp vi 

har valt att rikta in oss på.  

______________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Efter flera stora ekonomiska företagsskandaler i USA under 1980-talet inleddes 
utvecklingen av bolagsstyrning, vilket innebar större kontroll och insyn i ledningens sätt 
att hantera och driva företaget för att aktieägare och investerare skulle känna sig tryggare i 
att investera sina pengar i bolag. Företagsledningar i stora börsnoterade bolag agerade på 
ett sätt som inte ansågs överensstämma med ägarnas, till stor del den pensionssparande 
allmänhetens, intressen. Riktlinjer för hur bolagen bör styras skapades som skulle göra 
allmänheten tryggare. Även Storbritannien skakades av bolagsstyrningsskandaler vilket 
ledde till att Cadbury – rapporten framarbetades. Denna är ett antal rapporter som 
behandlar olika aspekter av hur bolagsstyrning ska gå till i de börsnoterade brittiska 
bolagen. Dessa rapporter sammanställdes sedan i den så kallade Combined Code som 
utkom 1998 och uppdaterades i juli 2003, detta är den brittiska motsvarigheten till Svensk 
Kod för Bolagsstyrning. Genombrott för bolagsstyrning skedde även i resten av Europa då 
ekonomiska företagsskandaler uppdagades. Detta ledde till att det tillkom ett flertal 
bolagskoder i flera länder i Europa och även i andra delar av världen. (Bolagsstyrning, en 
historik) 

Även i Sverige började utvecklingen av bolagsstyrning efter att flera ekonomiska 
företagsskandaler uppmärksammats (Bolagsstyrning, en historik). Skandiahärvan1 är ett 
exempel på en av dessa som skedde i samband med den stora börskraschen i slutet av 
1990-talet och början av 2000-talet (Skandiahärvan, Debattartikel). En översyn av 
aktiebolagslagen genomfördes av aktiebolagskommittén som utvecklade en ny 
aktiebolagslag som trädde i kraft i januari 2006. Olika självregleringsorgan på 
aktiemarknaden, bland annat Näringslivets börskommitté, Aktiemarknadsnämnden och 
Stockholmsbörsen gav under början av 2000-talet ut ett flertal regler, riktlinjer och 
rekommendationer i centrala bolagsstyrningsfrågor för bolag att följa. (Bolagsstyrning, en 
historik) 

Under 2004 gavs ett förslag till Svensk Kod för Bolagsstyrning ut av kodgruppen som var 
en sammansättning av medlemmar från ett antal olika organisationer, tillsatta av staten. 
Svensk Kod för Bolagsstyrning är ett regelverk som ska tillämpas av svenska börsnoterade 
bolag. Regelverket innehåller ett antal punkter som berör hur bolagsstyrningen ska gå till. 

                                                           

1 Skandias vinster steg kraftigt och alla ville spara i företaget vilket gjorde att aktiekursen sköt i höjden. 
Samtidigt löpte två bonussystem parallellt i Skandia genom vilka Skandia betalade ut ett stort belopp pengar 
till ledande befattningshavare inom koncernen. Under börskraschen år 2000 började dessa bonussystem att 
ifrågasättas. Skandalen slutade med att ett antal högt uppsatta chefer inom Skandia blev åtalade för bland 
annat skattebrott, grov trolöshet mot huvudman. (Skandiahärvan; Debattartikel ) 
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Bolagskoden skulle under en övergångsperiod följas av alla bolag som då var noterade på 
A- och O-listan på den svenska börsen och med ett marknadsvärde över tre miljarder 
kronor för att så småningom följas av alla bolag som är noterade på den svenska börsen. 
(Kristiansson B, 2004) Den 1 juli 2005 infördes Svensk Kod för Bolagsstyrning av 
Stockholmsbörsen. Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning inrättades av kodgruppen för att 
förvalta och vidareutveckla bolagskoden. (Bolagsstyrning, en historik) 

Under hösten 2007 startade Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning en revidering av 
bolagskoden som från och med juli 2008 innebär att samtliga cirka 320 bolag som är 
noterade på den svenska börsen ska tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning. Följaktligen 
har de mindre börsnoterade bolagen som inte behövt följa bolagskoden nu omfattats av 
den. (Svernlöv C, Balans Årgång 34 Nummer 3/08) 

 

1.2 Problemformulering 
När nu bolagskoden har börjat gälla för de resterande bolagen som är noterade på den 
svenska börsen men som ännu inte omfattats av regelverket, är det intressant att undersöka 
närmare hur tre av dessa företag kommer att påverkas av denna förändring. Frågorna som 
ställs är följande: 

1. Hur kan implementeringen av Svensk Kod för Bolagsstyrning tänkas påverka 
mindre bolag?  

2. Vad förväntar sig de tre bolagen av regelverket?  

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre mindre svenska börsnoterade bolag ser på 
införandet av den svenska bolagskoden och hur de tror att de kommer att påverkas av 
regelverket. 

 

1.4 Målgrupp  
Målgruppen som vi har valt att inrikta oss på är mindre bolag som nyligen har infört 
regelverket i sitt system och även andra bolag som inte omfattas av bolagskoden, detta för 
att de ska få en inblick i hur regelverket fungerar och vilken inverkan den kan ha på 
bolaget.  
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2 Metod 
_______________________________________________________________________________ 

Nedan beskrivs val av metod, vilket tillvägagångssätt som har använts, metodkritik och 

andra aspekter för att ge läsaren en förståelse för hur problemområdet har hanterats. 

Detta för att läsaren ska kunna ta till sig information på rätt sätt och för att kunna 

bedöma studien.  
_______________________________________________________________________________ 
 

2.1 Val av metod 
En kvalitativ metod bygger på en forskningsmetod där fokus ligger på ord istället för 
mängden av data vid insamling och analys (Bryman A, 2002. Sid. 249). Metoden 
innehåller ett stort mått av flexibilitet och dynamik och ger följaktligen stort utrymme för 
variationer (Backman J, 1998. Sid 50).  

Genom en kvalitativ studie ökar informationsvärdet. (Bryman A, 2002. Sid 249) 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsmetod eftersom studien kräver kvalitativ 
information som skapar större förståelse för syftet. Metoden valdes för att få en god 
uppfattning om hur bolagen förhåller sig till implementeringen av bolagskoden. Det som 
var intressant för oss var att se hur de aktuella bolagen tror att implementeringen av 
bolagskoden kommer att påverka dem. Insamlingen av empirisk data har skett genom 
intervjuer av insatta personer på området och av en respondent på varje berört företag.  
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Efter att ha sökt information om ämnet bestämde vi oss för att även belysa vad andra 
insatta personer i ämnet har att säga om bolagskoden för att få en helhetsbild och bredda 
kunskaperna i ämnet. Via sökmotorn google fann vi Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings 
webbsida där vi läste att de hade till uppgift att bland annat förvalta bolagskoden. Vi blev 
genast intresserade av att få en intervju med någon där så vi noterade telefonnummer som 
fanns på deras hemsida.  Vi kontaktade sedan Per Lekvall, som är sekreterare i Kollegiet, 
för att boka en intervju med någon som var insatt i bolagskoden. Det visade sig att det var 
Per Lekvall som var mest insatt i bolagskoden så intervjun bokades med honom. Den 
andra insatta personen på området som vi valde att kontakta och intervjua var Torsten 
Örtengren, som vi hittade efter att ha läst ett antal andra uppsatser om bolagskoden på 
internet. Torsten Örtengren jobbar på Nordiska Börsen Stockholm som avdelningschef för 
notering och bolagsövervakning. För att hitta tre börsnoterade bolag som kunde tänkas 
vara intresserade av att ställa upp på en intervju, använde vi oss av börslistan Small - Cap2 
eftersom att bolagen som ligger på denna lista ska börja tillämpa bolagskoden i juli 2008. 
Vi valde att göra en studie på tre företag för att vi ville kunna urskilja likheter mellan 
dessa företag, men också se skillnader. Vi är även medvetna om att vi inte kan 
generalisera för alla bolag som kommer att beröras av denna förändring. Bolagen som vi 

                                                           

2 Small Cap är Stockholmsbörsens lista för de minsta bolagen som är börsnoterade. Nordiska bolag med ett 
börsvärde under 150 miljoner euro återfinns här.( Hur är den nordiska lista strukturerad; 
kontaktcenter/vanliga frågor) 
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fick intervjutid med, valdes ut eftersom att vi kände till de på marknaden. Dessa företag 
kontaktades per telefon för att boka in en intervju.  

 
2.3 Litteraturinsamling 
En litteratursökning har gjorts för att få fram en teoretisk grund på området. Genom 
sökningen har relevant information hittats inom ämnet. Litteraturen består av böcker, 
internetkällor, artiklar och tidskrifter. Artiklarna har sökts genom databasen AB Inform 
med sökorden corporate governance, code, swedish code, Understanding governance, 
Corporate Leadership. Genom sökmotorn google användes ord som bolagskoden, 
bolagsstyrning, kodgruppen, Svensk Kod för Bolagsstyrning revidering av svensk kod. 
Genom dessa ord hittades information om Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 
Kodgruppen, exemplar av användbara böcker, information om bolagskoden och 
tidskrifter. Denna information har använts som grund till referensramen och kommer även 
att knytas an till empirin i analysen. 

 
2.4 Intervjuer 
Det har genomförts fem intervjuer, varav två av respondenterna är insatta personer på 
området och de resterande tre respondenterna är bolagsstyrningsansvariga på respektive 
företag som har valts ut. Den första intervjun med Per Lekvall på Kollegiet för Svensk 
Bolagsstyrning ägde rum den 16 april 2008 klockan 11.00 på Per Lekvalls kontor i 
centrala Stockholm. En intervju har även ägt rum med Thorsten Örtengren på OMX 
Nordiska börsen Stockholm den 23 april 2008 klockan 14.00. 

Intervjuer med tre börsnoterade bolag som ska börja tillämpa Svensk Kod för 
Bolagsstyrning från och med 1 juli 2008 har skett per telefon. De som intervjuades är 
Margareta Hagman ekonomichef på Biogaia den 30 april kl 9.00, en uppsatt chef på 
Wedins den 30 april kl 10.00  och Fredrik Björkman ekonomichef på Svedbergs den 8 maj 
kl 9.00. Respondenten på Wedins valde att vara anonym, därför kommer inte 
respondentens namn att användas i uppsatsen utan bara bolaget som personen i fråga 
arbetar på. 

Intervjuerna har gått till på två olika sätt. De första två intervjuerna var direktintervjuer där 
intervjuarna besökte respektive respondents kontor. Den första av dessa användes endast 
papper och penna vilket intervjuarna insåg var aningen otillräckligt eftersom att väsentlig 
information kan ha missats därför användes även bandspelare som komplettering till den 
andra intervjun. De resterande tre intervjuerna utfördes på telefon och anledningen till 
detta var för att ett av företagen låg långt bort geografiskt. För att uppnå lika kvalitet på 
intervjuerna med företagen valde vi att intervjua alla tre per telefon. Under intervjuerna 
har den så kallade semi- strukturerade metoden använts. Med semi- strukturerad intervju 
menas att intervjuarna använder sig av en intervjuguide över förhållandevis specifika 
teman som ska beröras. Fördelen är att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren 
på sitt eget sätt och att intervjuaren inte behöver ställa frågorna i ordning som i 
intervjuguiden. Frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas, om intervjuaren 
anknyter till något som respondenten sagt. (Bryman A, 2002.  Sid 301) 

En intervjuguide arbetades fram där de viktigaste huvudfrågorna för intervjun 
sammanställdes. Under intervjuns gång ställdes inte alltid frågorna i den ordning som 
fanns i intervjuguiden då respondentens svar ibland redan berört en icke ställd fråga. 
Respondenten gav också sådana svar som ledde till att nya frågor ställdes som inte fanns 
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med i intervjuguiden men som ansågs vara relevanta av intervjuarna. För att inte utelämna 
väsentlig information berördes de huvudsakliga teman under intervjun som fastställts i 
intervjuguiden. När intervjuerna var avklarade, dikterades materialet och informationen, 
från varje enskild intervju, kategoriserades i nyckelord för att få en översikt av den 
insamlade data.  Vid de fall vi märkte att informationen inte var tillräckligt under något 
nyckelord kompletterades informationen med ytterligare en telefonintervju. 

Alla respondenter, i denna uppsats återfinns under kapitlen 4 Insatta personer om Svensk 
Kod för Bolagsstyrning och 5 Intervjuer med tre bolag. Data från intervjuerna har 
kategoriserats under samma nyckelord för att vi enklare ska kunna ställa informationen 
mot varandra. Detta underlättar även för läsaren då det blir lätt att urskilja vad 
respondenterna svarade i varje berörd huvudfråga. 

 
2.5 Metodkritik 
Vi valde att intervjua tre företag till denna uppsats och två insatta personer i ämnet Svensk 
Kod för Bolagsstyrning. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre mindre svenska 
börsnoterade bolag ser på införandet av den svenska bolagskoden och hur de tror att de 
kommer att påverkas av införandet av den. Vi är dock medvetna om att ytterligare 
perspektiv på förändringen från andra mindre bolag hade kunnat ge oss en större bredd i 
empirin men vi tror att ett större urval skulle ge ett mindre djup för varje enskild intervju 
med företagen. Vi bestämde oss därför efter avvägning att en rimlig gräns på tre företag 
passade bra.  

Intervjuerna har skett på två olika sätt. Direktintervju samt telefonintervju har använts. Det 
finns både för och nackdelar för båda tillvägagångssätten. Förtroende och tillit mellan 
intervjuaren och respondenten skapas av ögonkontakt under intervjuerna, ett öppet samtal 
skapas och det flyter på. En telefonintervju har fler fördelar än nackdelar i jämförelse med 
direkt intervju. Telefonintervjuer är billigare, tar mindre tid. En ökad kostnad samt 
tidsbrist uppstår av att bara ta sig till en intervju. En risk kan ses i intervjusituationen i att 
frågeställningarna uppfattas som svåra eller svaga och att intervjuaren då är tvungen att 
förklara frågorna, detta påverkar respondentens svar. Vid telefonintervjuer skapar 
intervjuaren en egen bild av respondenternas reaktion då intervjuaren kan missa 
ansiktsuttryck som tar bort osäkerheten i svaret då de får en fråga. I direkta intervjuer är 
detta följaktligen inte ett problem eftersom intervjuaren är där och kan ta del av reaktioner 
och ansiktsuttryck. Dessutom skapar telefonintervjuer mindre förtroende. (Bryman A, 
2002. Sid 128ff). I en av de direkta intervjuerna användes inte röstinspelning utan allt 
skrevs för hand. Vi är medvetna om att all information som sades under intervjun inte 
antecknades, detta kan ha medfört att viss väsentlig information kan ha förbigåtts. Som 
efterkontroll skickade vi de bearbetade intervjutexterna till våra respondenter via mejl för 
en avstämning att texten stämde överens med det de sagt under intervjun. I Svedbergs fall 
ombads vi att göra några småändringar som hade baserats på missuppfattningar under 
telefonintervjun. De resterande respondenterna var nöjda med texterna som vi baserat på 
deras intervjuer. 

 
2.6 Källkritik 
Vid insamlingen av information till vår uppsats har vi varit medvetna om att sekundärdata 
kan vara vinklade eller bristfälliga. Vi har därför använt oss av material som är skriven av 
erkända författare vilket vi anser minskar risken för att materialet är bristfälligt eller 
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missvisande. Vid fördjupningen av vårt ämne har vi dessutom vänt oss till två insatta 
personer på området som vi valde att intervjua där vi anser att dessa kunskaper är 
objektiva då personerna i fråga är helt oberoende av varandra och dessutom har gett oss 
relativt lika information. Vi finner med detta våra källor som tillförlitliga. 
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3 Svensk Kod för Bolagsstyrning 
_______________________________________________________________________________ 

Här presenteras referensramen och begrepp om Svensk Kod för Bolagsstyrning som är 

väsentligt för denna studie för att sedan kunna jämföra med empirin och dra egna 

slutsatser. 

______________________________________________________________ 

3.1 Regelverket 
Efter ett flertal stora ekonomiska företagsskandaler runt om i Europa har EU förespråkat 
att medlemsländerna ska införa nationella koder för bolagsstyrning för att skärpa 
styrningen i bolag. (C.Svernlöv, 2006. Sid 22) I Sverige tillsattes Kodgruppen hösten 2003 
som var ett samarbete mellan det privata näringslivet och den statliga 
Förtroendekommissionen. Några av dessa organ som innefattades var FAR, Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund, Stockholmsbörsen, Svenska fondhandlarföreningen och 
Näringslivets börskommité. Kodgruppens arbete var att utarbeta Svensk Kod för 
Bolagsstyrning. Deras förslag prestenterades i april 2004. ( Kodgruppen) 

Fram till slutet av 2004 hade Sverige varit helt utan bolagskod då det slutligen 
presenterades en version som började tillämpas i mitten av 2005. Svensk Kod för 
Bolagsstyrning gällde för aktiebolag som var noterade på A- och O-listan på 
Stockholmsbörsen och som hade ett marknadsvärde på över tre miljarder kronor. (God sed 
för bolagsstyrning) Bolagskoden är regelsamlingar för bolagsstyrning som syftar till en 
förbättrad styrning av svenska bolag och att höja förtroendet för bolagsstyrningen hos 
investerare. Ett annat syfte med bolagskoden är att höja utländska investerare och aktörers 
förtroende för styrning av svenska bolag. På det sättet gynnas det svenska näringslivets 
tillgång på utländskt riskkapital. Några vägledande principer som Kodgruppen utgick ifrån 
när de utvecklade koden var att:  

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

• skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning, 

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

• värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas i praktiken, 

• skapa största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i 
övrigt. (Svernlöv C, 2006. Sid 25) 

Välskötta företag är en förutsättning för det marknadsekonomiska systemets förmåga att 
skapa välstånd och ekonomisk tillväxt för medborgarna. God bolagsstyrning är därför inte 
bara viktigt för företagens ägare och kapitalmarknaden utan för samhället som helhet. 
(Svernlöv C, 2006. Sid 26)  

Bolagskoden innehåller regler om internkontroll, finansiell rapportering, hur 
bolagsstämma och valberedning ska gå till, hur styrelsen och revisorer ska väljas och hur 
styrelsens arbete ska gå till. Där finns även regler om hur information om bolagsstyrning 
ska se ut. (Svernlöv C, 2006. Sid 25) 
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Styrelsen ska se till att bolaget har en god intern kontroll och ska fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur bolagets system för hur intern kontroll fungerar. Intern 
kontroll består bland annat av att se till att redovisningen är väl anpassad för 
verksamheten, att periodiska bokslut följs upp, att det finns ett logiskt system för att 
godkänna transaktioner med mera. Kodens regler om intern kontroll syftar till att anpassa 
styrelsearbetet i svenska börsbolag till en pågående utveckling mot en internationell 
standard på detta område. (Svernlöv C, 2006. Sid 132 ff) 

 
3.2 Principen följ eller förklara 
Svensk Kod för Bolagsstyrning bygger på principen följ eller förklara. Denna princip 
innebär att ett företag som tillämpar bolagskoden kan välja att avvika från ett obestämt 
antal regler men detta måste då motiveras. Till varje avvikelse måste det alltså finnas en 
förklaring. (Svernlöv C, 2006. Sid 30 ff) Avsikten med denna princip var att koden då 
kunde ha en högre ambitionsnivå än om det hade reglerats i lag och på så sätt ge bättre 
förutsättningar för god bolagsstyrning. Fördelen med flexibla regler istället för tvingande 
regler är att koden därmed kan anpassas för varje enskilt bolag, vilket tar hänsyn till att 
bolag är olika. (Förslag från Kodgruppen, 2004) 

Då bolagskoden ska gälla för många olika sorters företag där både storlek och bransch 
skiljer dessa åt, är det viktigt att veta att det inte behöver vara någon nackdel för det 
enskilda företaget att samtliga regler inte alltid följs. I vissa fall kan det innebära att god 
bolagsstyrning är att avvika från en regel som inte passar det enskilda företaget. Det utgör 
alltså inget brott mot koden att med en förklaring avvika från en eller flera enskilda regler, 
det viktiga är att ha välgrundade förklaringar till varför bolagen avviker från en eller flera 
regler. (Svernlöv C, 2006. Sid 30 ff)  

Koden innefattar inga särskilda sanktioner mot avvikelser till bolagskoden. Det är inte 
heller meningen att det ska finnas några sanktioner. I den mån avvikelser utgör brott mot 
Stockholmsbörsens noteringsavtal eller motsvarande avtal med börser eller andra 
handelsplatser kan bolaget istället drabbas av civilrättsliga sanktioner i enlighet med dessa 
avtal. Det är upp till marknaden att bedöma om företagens motiveringar till avvikelser är 
tillräckliga eller bristfälliga därför riskerar företagen som brister i sina förklaringar eller 
saknar de helt att försämra sitt förtroende på kapitalmarknaden. Detta i sin tur kan leda till 
att bolagets värde sjunker. (Svernlöv C, 2006. Sid 34)  

(Weir & Laing, 2001. Sid 93) skriver att flexibiliteten är en väldigt viktig faktor i 
bolagsstyrning. Författarna har gjort sin studie i Storbrittanninen där det visade sig att de 
företagen som minst efterföljde kodens rekommenderade struktur var också de företag 
som presterade bäst. Det är viktigt att förstå att en viss typ av struktur för bolagsstyrning 
hos ett företag kanske inte passar bra alls i ett annat företag. (Weir & Laing, 2001. Sid 94) 

För de företagen där bolagskodens rekommendationer fungerar effektivt bör 
efterföljningen av dessa förknippas med bättre framträdande. (Weir & Laing, 2001. Sid 
90) De företag som tillämpar och efterföljer bolagskoden skapar ett intryck av att de 
förvaltar aktieägarnas pengar bättre jämfört med företag som inte tillämpar koden. Alltså 
skapas ett tryck från allmänheten som kan motivera företagen att börja efterfölja 
bolagskoden. (Weir & Laing 2001.Sid86) 
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3.3 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 
Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning är en del av den svenska självregleringen på 
aktiemarknaden och är organisatoriskt underordnad förening för god sed på 
värdepappersmarknaden. Kollegiet har det övergripande ansvaret att förvalta Svensk Kod 
för Bolagsstyrning. De följer och analyserar kodens praktiska tillämpning och utveckling 
inom bolagsstyrning och deras uppgift är att vårda och utveckla koden. De ska se till att 
bolagskoden är relevant, aktuell och effektiv. Kollegiet analyserar på ett övergripande plan 
hur bolagen tillämpar koden men de har ingen övervakande eller dömande roll av de 
enskilda företagens tillämpning av koden då detta sköts av Stockholmsbörsen respektive 
kapitalmarknadens aktörer. De ska också följa den allmänna debatten om bolagskoden 
samt följa utvecklingen av lagstiftning och annan reglering på bolagsstyrningens område. 
De ska dessutom följa utvecklingen av bolagskoder internationellt och i överstatliga 
organisationer, organ och även den akademiska forskningen. Utifrån dessa punkter gör 
kollegiet de förändringar av bolagskoden som anses relevanta och lämpliga för att 
förbättra regelverket, därefter motiveras de förändringar som skett för de berörda 
aktörerna. Inom sitt verksamhetsområde skall kollegiet kunna representera det svenska 
näringslivet i internationella utvecklingsarbeten. Efter några års erfarenheter av 
bolagskodens tillämpning i de större börsnoterade bolagen inledde Kollegiet under hösten 
2007 en revidering av Svensk Kod för Bolagsstyrning (Vad är kollegiet) 

 
3.4 Reviderad bolagskod 
Stora börsnoterade bolag har hittills fått tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning sedan 
den infördes år 2005. En revidering av koden började arbetas fram för att kunna anpassa 
bolagskoden till att omfatta de resterande ca 220 börsnoterade bolagen. Ytterligare en 
anledning till revideringen var att kunna underlätta en nordisk harmonisering av 
bolagskoder för bolagsstyrning. (Alla börsbolag ska styras av samma regelverk, 
Debattartikel) Den reviderade koden3 ska vara lättare att ta till sig och arbeta med än den 
tidigare bolagskoden. Antalet regler minskas från 69 till 43 och en del regler har förkortats 
och förenklats. Andra regler har slagits ihop. Den nya bolagskoden blir också mer 
lättöverskådlig i sin struktur. Dessa förändringar innebär däremot inte att bolagskoden har 
sänkt sin ambitionsnivå eller blivit en lättare version av den tidigare bolagskoden. Den 
reviderade koden kommer att införas från och med 1 juli 2008. (förslag till reviderad kod, 
Pressmeddelande) 

För de mindre börsnoterade bolagen, som ska börja tillämpa bolagskoden från och med 
halvårsskiftet 2008, kommer det att innebära stora förändringar. Kollegiet för Svensk 
Bolagsstyrning är medvetna om den oro för den stora förändringen som kan finnas hos de 
mindre bolagen som implementeringen tillför. Därför har bolagen som kommer att beröras 
av implementeringen fått möjligheten att komma med förslag och synpunkter till den 
reviderade koden innan Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning framställer och inför de nya 
formuleringarna den 10 maj 2008. (Alla börsbolag ska styras av samma regelverk; 
Debattartikel) 

                                                           

3 Se bilaga 4 som är den reviderade bolagskoden 
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4 Insatta personer om Svensk Kod för Bolagsstyrning 
______________________________________________________________ 

Nedan sammanställs intervjuerna med de två insatta personerna i ämnet som vi har valt 

att belysa i arbetet. Vi redogör för vad deras arbetsuppgifter rörande bolagskoden 

innefattar och sedan presenteras deras kunskap rörande bolagskoden som vi har 

efterfrågat. 
________________________________________________________________________ 

 
4.1 Intervju med Per Lekvall  
Per Lekvall är sekreterare på kollegiet och ansvarar för den löpande verksamheten. Han 
har engagerat sig i Svensk Kod för Bolagsstyrning hos kollegiet halvtid sedan mars 2005. 
Per Lekvall anser att det är spännande och stimulerande att arbeta med frågor berörande 
bolagsstyrning.  

 

4.1.1 Allmänt om bolagskoden 

Per Lekvall anser att syftet med bolagskoden är att stärka förtroendet till aktieägarna då 
det är dessa som äger ca 60-90% av aktierna indirekt eller direkt. Koden ska också bidra 
till att trygga svenska börsbolag. Koden är en del av utvecklingen av bolagsstyrning sedan 
början av 90- talet, men till grund ligger den internationella utvecklingen av 
bolagsstyrning nämner Per Lekvall. Bolagsstyrningen var svag och behövde ständiga 
förbättringar och detta ledde så småningom fram till att bolagskoden kom till. Koden 
skapar ett förtroende för bolagen som implementerar den eftersom att bolagen sköts i 
ägarnas intresse. Bolagen redovisar öppet vad som sker under året och detta skapar en 
trygghet gentemot intressenterna. Tack vare koden har transparensen förbättrats de senaste 
fem åren. Principen ”följa och förklara” uppfattades som en dumhet i början i Sverige. En 
oro av att alla bolag inte skulle våga avvika från att följa bolagskoden fanns. Men den har 
fungerat mycket bättre än vad som befarades, den är mycket effektiv. 

 

4.1.2 Revidering av bolagskoden 

Vid frågan, är det nödvändigt att mindre börsnoterade bolag också ska följa bolagskoden 
anser Per Lekvall att det inte ska vara någon skillnad på hur god bolagsstyrning ska skötas 
i stora och små bolag. Eftersom att alla bolagen är börsnoterade så har de lika stor 
skyldighet att visa hur deras bolagsstyrning ser ut, oavsett storlek på bolaget. Per Lekvall 
menar att god bolagsstyrning ska gälla för alla börsnoterade bolag.  

I ett bolag krävs en viss struktur och organisation för att kunna nå de mål som satts upp. 
För ett mindre börsnoterat bolag som inte har samma startresurser och samma 
förutsättningar som ett större börsnoterat bolag är det naturligt att det blir svårare att 
anpassa sig och strukturera upp sin bolagsstyrning efter regelverket. Den reviderade koden 
är därför för tillfället mer relevant för de mindre börsnoterade bolagen eftersom att de 
måste implementera hela regelverket till skillnad från de stora börsnoterade bolagen som 
bara måste göra vissa ändringar för att anpassas. Det finns möjlighet till större 
förändringar i de mindre börsnoterade bolagen än de större bolagen som redan har en bra 
bolagsstyrning.  Med spridd ägarkrets eller inhyrd VD skapas nya problem i form av att 
till exempel styra bolaget, därför är det viktigt att mindre bolag också följer bolagskoden 
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då de trots allt är så pass stora att de är börsnoterade och har investerare. I jämförelse med 
privata mindre bolag som oftast är familjeägda finns inte problemet med att styra bolaget 
då det inte är många personer involverade i styrningen. Själva revideringen beror dels på 
att koden var alltför detaljrik och därför skulle kunna leda till problem för mindre bolag att 
implementera den och dels för att eliminera svagheter som kvarstår i koden enligt 
hittillsvarande erfarenheter. Det är även viktigt att veta att den reviderade koden inte har 
lägre krav eller standard än tidigare utan den är lika skärpt som den tidigare koden. Per 
Lekvall poängterar att den reviderade koden kommer att bli lättare att tillämpa för bolagen 
men att den inte är någon förenklad version av koden.  

 

4.1.3 Fördelar och nackdelar med bolagskoden  

Nackdelarna som Per Lekvall nämner är att det kan bli tungt att införa bolagskoden då det 
krävs ett ökat administrativt arbete. De första en till två åren innebär en viss arbetsinsats 
för att komma igång med nya rutiner som koden medför. Han säger också vidare att detta 
inte går att komma ifrån då det alltid krävs lite extra resurser då ett bolag inför något nytt. 
Fördelen med bolagskoden som Per Lekvall tar upp är att förtroendet för de börsnoterade 
bolagen stärks. En annan fördel som Per Lekvall framför är att han tror styrningen i de 
mindre bolagen kommer att fungera bättre efter att ha implementerat den.  

 
4.2 Intervju med Torsten Örtengren 
Torsten Örtengren ansvarar för notering och bolagsövervakning på OMX nordiska börsen 
i Stockholm. De är totalt nio personer som ansvarar för att godkänna alla värdepapper och 
bolag noterade på börsen. Det är bland annat aktierelaterade värdepapper som till exempel 
aktier, warranter4 och skuldebärande värdepapper. Även så kallade korta papper, exempel 
på ett sådant kan vara teckningsoptioner. Teamet ansvarar för att papperna och bolagen 
lever upp till alla villkor och krav som finns för att bli godkända. De ansvarar även för att 
bolagen som är noterade följer alla löpande krav. En del av övervakningen är också att 
bolagen lever upp till kraven kring bolagskoden. 

 

4.2.1 Allmänt om bolagskoden 

Torsten Örtengren anser att det är bra att det infördes en bolagskod för några år sedan. 
Sverige var en av de sista europeiska länderna att införa en bolagskod och anledningen till 
detta var att aktiebolagslagen ansågs vara bra och omfattande. Problemet var att 
internationella investerare såg det som ett stort minus att inte Sverige hade någon 
bolagskod eftersom att de var vana vid att det skulle finnas en sådan då de flesta 
europeiska länderna hade det. Torsten Örtengren anser att bolagskoden är ett komplement, 
ett sätt att höja standarden för bolagen, även fast den kanske inte har tillfört mycket nytt 
för de bolagen som började följa koden i första skedet eftersom att de redan var så pass 
stora att de redan hade en väl utvecklad bolagsstyrning. 

                                                           

4 Warranter är ett värdepapper med lång löptid, vanligtvis 1-2 år.  Kan utfärdas av banker och 
fondkommissionärer. (nordnet.se/aktier och derviat/warranter) 
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Generellt sett framhäver Torsten Örtengren att det fanns ett behov av förbättring av 
bolagsstyrning. En del bolag tyckte att det var administrativt krångligt med koden men när 
bolaget väl jobbat sig igenom koden brukar det inte vara någon större belastning. Torsten 
Örtengren tycker också att bolagskoden bidrar till bättre styrning för bolagen som 
implementerar den även fast många bolag som implementerade koden i första svängen 
redan var så pass stora och standardiserade att det inte innebar någon jättestor förändring 
för dessa. 

4.2.2 Revidering av bolagskoden 

På frågan om en alltför detaljrik bolagskod kommer att leda till svårigheter för de mindre 
börsnoterade bolagen så att de istället kommer att få lämna fler förklaringar svarar Torsten 
Örtengren att han inte tror det. Han anser att själva idén med koden är att bolagen ska 
kunna förklara varför de avviker från någon punkt om de väljer att göra det. Det är inga 
problem att avvika från något så länge bolagen bara talar om det och anledningen till 
avvikelsen. Det är inte meningen att bolagen ska jaga upp sig för att de inte kan följa 
någon eller några av reglerna i koden.  

Torsten Örtengren ser det som nödvändigt att de mindre börsnoterade bolagen ska 
tillämpa koden, han anser att det inte är konstigt eftersom att dessa bolag ändå är så pass 
stora och börsnoterade vilket kräver en viss skyldighet gentemot investerarna. Bolagen 
måste visa hur de styrs, oavsett om det är ett större eller mindre bolag. För att uppnå 
transparens är det viktigt för ett bolag att följa koden. 

Torsten Örtengren tror att de mindre bolagen kommer att få bättre tillsyn på sitt bolag och 
sin styrning när de implementerar koden. Standarden på bolaget höjs till en högre nivå då 
det alltid finns någonting som kan förbättras. Torsten Örtengren säger vidare att då ett 
bolag inför något nytt krävs det alltid lite extra resurser men när de nya rutinerna börjar 
komma igång brukar det inte vara till någon större belastning. Han tror att de mindre 
bolagen, genom att implementera koden, kommer att få mer systematisering på 
ägarstyrningsfrågor och intern kontroll. 

 

4.2.3 Fördelar och nackdelar med bolagskoden 

En nackdel med bolagskoden som Torsten Örtengren nämner är att det kan finnas personer 
eller företag som gärna vill tjäna pengar på implementeringen och risken kan då vara att 
det blir för mycket fokus på det, exempelvis revisorer och advokatbyråer som vill sälja in 
sina tjänster om hur företag ska införa och tillämpa koden. Det är inte meningen att 
bolagen ska ha extra styrelsemöten för att diskutera om hur koden ska tillämpas, utan 
arbetet ska gå lätt och smidigt till. Ett bolag ska inte låta sig påverkas av varken sin 
revisor, advokat eller någon annan. De ska göra precis det som är bra för det enskilda 
bolaget. Bara de försöker höja sin nivå till miniminivå för börsnoterade bolag så tror 
Torsten Örtengren att det blir bra.  

Ytterligare en nackdel som Torsten Örtengren anser har varit med bolagskoden är rädslan 
för att avvika från regelverket då bolag har varit rädda för att hamna på någon svartlista 
för bolag som avviker från bolagskoden. Torsten Örtengren brukar på föreläsningar säga 
att bolag ska avvika från regelverket så mycket som möjligt, detta för att de ska tänka 
igenom hur de ska styra sitt bolag och vad som är passar det enskilda bolaget bra. 
Eftersom att det är många olika sorters bolag som ser olika ut och som ska anpassa sig till 
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samma regelverk är det viktigt att veta att koden bara är en mall och att det måste finnas 
bättre och smartare sätt att styra det enskilda bolaget på än standardmodellen. Så länge 
bolagen är transparanta och öppna, visar och förklarar vad de gör, är det inga problem. 

Vad gäller förtroendet för bolagen anser Torsten Örtengren att det är bra. Han säger vidare 
att Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning har arbetat mycket med att informera 
internationella investerare om hur bolagsstyrningen ser ut och hur den går till i Sverige 
och varför. Det har jobbats aktivt med att höja Sveriges status i jämförelse med andra 
länder eftersom att när det gjordes internationella jämförelser hamnade Sverige längst ner 
på listan och fick sämst betyg i bolagsstyrning. Sverige kunde inte förstå det men det 
berodde förmodligen på att bolagsstyrningen såg så pass annorlunda ut i Sverige och att 
andra inte förstod hur bolagsstyrningen gick till här. 

Principen följa eller förklara anser Torsten Örtengren är väldig bra. Det ska inte vara 
färdiga regler, ett bolag ska kunna avvika om de anser att det är bäst för det enskilda 
bolaget. Det ska inte vara strikta regler. När det gäller ägarstyrningsfrågor måste ägarna 
vara med och bestämma. Bolagen bestämmer själva om de ska avvika från något i koden 
och det är upp till marknaden att bedöma om det var en bra eller dålig förklaring till 
avvikelsen. Stockholmsbörsen ser till att de bolagen som ska följa koden verkligen gör 
det, de ser väldigt allvarligt på om något bolag ljuger och inte alls följer koden. Om 
bolagen missköter sig kan Stockholmsbörsen kräva att bolagen ska bättra sig annars kan 
de ta till åtgärder, exempel på sådana kan vara att ge kritik i allvarliga ärenden som blir 
offentliga och bolagen kan även få vite på en summa pengar.  
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5 Intervjuer med tre bolag 

_______________________________________________________________________ 
 

Här presenteras det empiriska materialet av respondenterna som vi har samlat in under 

vår skrivningsprocess. En presentation ges av de tre börsnoterade bolagen och sedan 

sammanställs deras svar från intervjuerna i en löpande text. 

________________________________________________________________________ 

5.1 Biogaia 
Biogaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska 5 
produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Biogaia har även utvecklat unika 
leveranssystem, som sugrör och kapsyl med probiotika som gjort det möjligt att skapa 
probiotiska produkter med lång hållbarhet. Biogaias forskning är fokuserad på olika 
probiotika för mag-tarmområdet, för immunförsvaret och för oral hälsa. Hittills har 
Biogaia sålt sina varor under kundernas egna varumärken, men i slutet av 2005 lanserades 
deras eget märke och produkterna började säljas under detta märke. På produkterna där 
vissa kunder fortfarande använder sitt eget varumärke finns även Biogaias varumärke med 
på förpackningen. Biogaias omsättning består huvudsakligen av intäkter från försäljning 
av färdiga produkter men även intäkter från licensrättigheter för användandet av vissa 
bakterier i kunders produkter. Biogaia har totalt 37 stycken anställda varav 16 stycken 
jobbar i Stockholm, 14 stycken i Lund, 2 stycken i Raleigh, USA och 5 stycken i 
Hiroshima, Japan. Moderbolaget Biogaia AB:s B-aktie är noterad på OMX Nordiska börs 
i Stockholm på small - Cap listan. (Biogaia, Årsredovisning) Respondenten som 
intervjuades på Biogaia var ekonomichefen Margareta Hagman. Margareta Hagman har 
jobbat på Biogaia sedan 1996.  

 

5.1.1 Införande av bolagskoden 

Biogaia har börjat förbereda sig för införandet av bolagskoden. Margareta Hagman har 
gått på olika seminarium som handlat om bolagskoden och har även läst på mycket själv 
om koden. Arbetet med införandet av koden har mest skett internt. Det har bland annat 
satts upp riktlinjer för hur en valberedning ska se ut. En del av reglerna i bolagskoden 
använder de sig redan av, till exempel att ett företag ska tala om när årsstämman äger rum. 

Margareta Hagman anser inte att de har haft behov av förbättring av deras bolagsstyrning. 
Hon anser att de redan har en seriös bolagsstyrning och att de skött det på ett bra sätt. 
Hittills har de fyra största aktieägarna föreslagit en styrelse som har majoriteten av 
aktierösterna och med hjälp av principen följa eller förklara kommer valberedningen att 
vara densamma som förut då de inte vill ändra på detta. De kommer alltså att avvika från 
punkten för hur en valberedning ska gå till. Margareta Hagman säger vidare att hon inte 
tror att det kommer att bli så mycket förändring men att dokumentationen möjligtvis 
kommer att bli bättre. Hon tror däremot att de kommer att jobba en del med internkontroll 
rapporten. Då bolaget inte är så stort så tror inte Margareta Hagman att 
ansvarsfördelningen i bolaget kommer att förändras efter kodens införande. 

                                                           

5
 Vissa bakterier som betraktas som naturligt förekommande, alltså inte sjukdomsframkallande, används idag som 

probiotika. Probiotika används allt oftare vid produktion av yoghurt och andra livsmedel. 
(http://virtual.vtt.fi/virtual/proeuhealth/consumerplatform/swedish%20leaflet.pdf) 
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5.1.2 Fördelar och nackdelar med bolagskoden 

Margareta Hagman anser att en fördel med bolagskoden är att det inte är någon lag utan 
att den är självreglerande. En annan fördel menar hon är principen följa eller förklara då 
ett bolag kan avvika från regler om de inte passar och istället förklara varför. Hon anser att 
det är bra att bolagskoden har kortats ner och hon ser inte negativt på den utan anser att 
den är bra. Då de är ett litet bolag äger huvudägarna 40 % av aktierna och sitter även med 
i styrelsen. Enligt bolagskoden får det inte gå till på det viset men Margareta Hagman 
anser att det är svårt att inte låta huvudägarna styra och bestämma i bolaget eftersom att de 
är företagets ägare. Hon påpekar därför ännu en gång att hon anser att principen följa eller 
förklara är väldigt bra då de hade tänkt avvika på den punkten och ha en förklaring till 
detta istället. En annan nackdel som Margareta Hagman nämner är att det är troligt att 
vissa regler som finns i koden kommer att följas bara för att de ingår i regelverket även 
fast de inte utgör mycket nytta.  

När det bestämdes att den reviderade koden även skulle börja gälla för de resterande 
bolagen på börsen, blev de lite oroliga för hur de skulle kunna anpassa sig till regelverket 
eftersom att de inte ansåg sig vara ett så stort företag att de behövde använda sig av ett 
sådant regelverk. Margareta Hagman bedömer att det därför skulle krävas mycket resurser 
för att implementera bolagskoden. Efter att läst in sig och gått på seminarium som ordnats 
för anpassning till bolagskoden så visade det sig att implementeringen av bolagskoden inte 
skulle vara så stor och svårarbetad som de från början hade trott. Däremot tror inte 
Margareta Hagman att de kommer ha mycket nytta av bolagskoden i praktiken eftersom 
att de anser att de redan har en seriös och bra fungerande styrning. En annan nackdel är 
internkontroll rapporten, Margareta Hagman menar att den är svår att genomföra i ett 
mindre bolag då de inte har mycket resurser. De vet inte riktigt hur de ska utforma den. 

 
5.2 Wedins 
Den 1 juli 1997 börsnoterades Wedins. (Wedins, Historik) Wedins skor & Accessoarer är 
en ledande aktör i Norden inom segmentet skor med ett antal välkända varumärken. De 
har totalt 179 butiker runtom i Norden. I december 2006 började verksamheten att drivas i 
tre affärsområden genom tre helägda kedjor som Wedins, Rizzo och Accent.  Vid 2006 års 
slut hade de 76 butiker som var fördelade mellan skobutiker med kompletterande 
sortiment av accessoarer samt större butiker med ett anpassat utbud av accessoarer och 
skor. Den Norska ledande accessoarkedjan Morris med ett högt antal varumärken och ett 
stort utbud av resväskor förvärvades av Wedins i oktober 2007. Detta medförde att båda 
kedjorna tillsammans blev effektiviserade inom sina inköpsprocesser och med detta blev 
starkare och mer lönsamma. Wedins tog även en mer offensiv utveckling för att säkra sin 
position som ledande specialist inom skor och accessoarer i Norden.( Wedins; Om 
företaget) 

En attraktiv arbetsgivare och att kunna erbjuda medarbetare möjlighet till utveckling samt 
säljinriktade och kunniga medarbetare är vad Wedins strävar efter att uppnå. En viktig del 
av deras arbete i förändring har varit att innehållet ska tydliggöras i alla tjänster i företaget 
så att allt fungerar i alla riktningar. (Wedins; Om företaget) Vi har intervjuat en chef på 
Wedins för att ta reda på om hur Wedins ser på Svensk Kod för Bolagsstyrning, om de har 
förberett sig för att börja följa koden, fördelar, nackdelar med den och andra frågor 
berörande koden. Personen vi har intervjuat har valt att vara anonym i arbetet och därför 
har vi utelämnat personens namn och chefsposition. 
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5.2.1 Införande av bolagskoden 

Bolagsstyrning för Wedins är den struktur och det regelverk som har skapats för att kunna 
leda verksamheten i bolaget på ett kontrollerat och effektivt sätt (Wedins, 
Årsredovisning). Företagets styrelse och ledning avser att på sikt tillämpa koden för 
bolagsstyrning och en gradvis av successiv anpassning har inletts internt. De har försökt 
att anpassa sig så bra och så fort som möjligt. Vid frågan om det finns behov av 
förbättring av bolagsstyrning i deras bolag och ifall deras bolagsstyrning kommer att bli 
bättre efter införandet av koden anser Wedins att koden inte kommer att tillföra väldigt 
mycket mer men att det naturligtvis kan ändras och att det alltid finns vissa saker som kan 
förbättras i deras bolag. Principen ”följa och förklara” anser de är jättebra eftersom att ett 
bolag kan förklara varför de väljer att inte följa någon eller några regler i bolagskoden. 
Den är inte tvingande och det skapar en rörlighet hos bolagen vilket Wedins menar är bra. 

 

5.2.2 Fördelar och nackdelar med bolagskoden 

Wedins anser att fördelarna med bolagskoden är att alla jobbar på samma sätt, investerare 
och intressenter kan lättare se hur bolagen jobbar med sin styrning då de använder sig av 
samma regelverk. Nackdelarna är att det är formellt, det blir också mycket att leva upp till 
vilket är krävande, det blir mer arbetsuppgifter att hålla reda på vilket kräver mer resurser. 
Dessutom påpekar Wedins att kostnaderna i sin tur kommer att öka som en följd av mera 
arbete.  

 
5.3 Svedbergs 
Svedbergs är ledande inom badrumstillverkning. Bolaget grundades 1920 som 
bleckslageri men gick 1962 över till att tillverka badrumsskåp. Vidare under sjuttiotalet 
utvecklade Svedbergs sitt sortiment och började tillverka badrumsmöbler. Under åttiotalet 
började Svedbergs marknadsföras under sitt eget varumärke. Svedbergs har sina aktier 
noterade på Stockholmsbörsen sedan 1997. Huvudägare och majoritetsägare är Sune 
Svedberg. Företaget omsätter 530 miljoner. Moderbolaget Svedbergs Dalstorp AB har sin 
verksamhet i Dalstorp med 230 stycken anställda. Koncernen har tre helägda dotterbolag i 
fyra länder (kort om oss). Svedbergs affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra 
ett komplett badrum. De utgår alltid från kundens behov och utvecklar sina produkter efter 
det (vision och affärsidé). 

Vi har intervjuat ekonomichefen Fredrik Björkman på Svedbergs för att ta reda på om hur 
Svedbergs ser på Svensk Kod för Bolagsstyrning, om de har förberett sig för att börja följa 
koden, fördelar, nackdelar med den och andra frågor berörande koden. 

 

5.3.1 Införande av bolagskoden 

Svedbergs har smått börjat förbereda sig inför att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning 
mentalt genom att bland annat ha haft mycket styrelsefrågor. Fredrik Björkman har också 
läst in sig på ämnet via internet. Detta innebär att arbetet till största del har skett internt. 
Hittills har de inte ägnat så mycket tid åt bolagskoden då de inte har sett det som 
brådskande, de väntar tills reglerna träder ikraft. Istället har det dagliga arbetet kommit i 
första hand  
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En valberedning har de inte haft hittills så det är något som Fredrik Björkman säger 
kommer att behöva införas. På frågan om de har arbetat med bolagsstyrning hittills anser 
Fredrik Björkman att det mest är en ägarfråga. Han nämner att Svedbergs är ett 
familjeföretag och fungerar därför annorlunda än andra bolagsformer. Han menar att det 
inte går att jämföra med ett vanligt bolag som har flera ägare där flera viljor ska fram. 
Sune Svedberg är den som har majoritet av rösterna så det är han som styr i slutändan.  

Ansvarsfördelningen kommer inte att ändras efter införandet av bolagskoden tror Fredrik 
Björkman då de redan har riktlinjer för vem som ska göra vad. Han förklarar vidare att 
inget är omöjligt och att det inte går att vara allt för säker. Principen ”följa och förklara” 
anser Fredrik Björkman verkar väldigt bra. Han menar att det är bra att företag kan avvika 
från en regel om de inte kan följa den.  Det finns inget speciellt som Fredrik Björkman för 
tillfället är kritisk mot men han tror att det kanske kan bli en arbetsbörda att genomföra 
bolagskoden när den väl ska träda i kraft. 

5.3.2 Fördelar och nackdelar med bolagskoden 

Fredrik Björkman tror att bolagskoden kommer att bidra till bättre styrning, det förväntar 
han sig. Om ett företag har fokus på bolagsstyrningsfrågor ökar de också medvetenheten i 
bolaget. Vissa företeelser behöver inte diskuteras för att de redan är förutbestämda av 
regelverket. 

Av det Fredrik Björkman har läst om Svensk Kod för Bolagsstyrning finner han att 
mycket verkar bra med den men han tror att det kan bli lite tungt för ett mindre bolag att 
genomföra den. Han tror att implementeringen kommer att medföra en del administrativt 
arbete och han är tveksam till om det ger någon väsentlig information till investerare. Han 
undrar vem som egentligen får ut något av bolagskoden då han är lite tveksam till om 
investerare verkligen orkar läsa igenom all information som finns om varje bolag.  
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6 Analys  
______________________________________________________________ 
Här kommer vi att koppla ihop den empiri vi har samlat in med den teori som vi har 

presenterat under referensramen. Därefter analyserar vi hur den reviderade koden 

kommer att påverka de tre berörda bolagen. 

______________________________________________________________ 
 

6.1 Allmänt om bolagskoden 
Svernlöv (2006. Sid 25) skriver att bolagskoden syftar till en förbättrad styrning i svenska 
bolag och höjer förtroendet för bolagsstyrningen hos investerare. Bolagskoden innehåller 
regler om hur en bolagsstämma och valberedning ska gå till, exempelvis hur styrelsen ska 
väljas och hur styrelsens arbete ska gå till. I jämförelse med Biogaia där huvudägarna äger 
40 % av aktierna, strider det mot bolagskodens regler som säger att majoriteten av 
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Margareta Hagman, ekonomichef på Biogaia, är väl medveten om detta 
och har för avsikt att avvika på den punkten med hjälp av principen följa eller förklara då 
hon ser det som väldigt svårt att valberedningens ledamöter ska vara oberoende i 
förhållande till ledningen då Biogaia inte är ett så pass stort bolag att det finns 
bestämmande personer utanför ledningen. Svedbergs har börjat förbereda sig inför 
bolagskoden internt. De har haft mycket styrelsefrågor där bland annat att de behöver 
ordna fram en valberedning. 

Genom principen följa eller förklara kan företagen fritt välja om de vill följa en regel eller 
om de vill avvika och istället lämna en förklaring till avvikelsen. Avsikten med denna 
princip är att bolagskoden ska ha en hög ambitionsnivå. (Kodgruppen, SOU 2004:46) 
Istället för att följa ska en förklaring lämnas till varför företaget har valt att inte följa en 
eller flera regler. (Svernlöv C, 2006. Sid 30 ff) Vissa bolag tror att det är en nackdel för 
dem om samtliga regler inte följs men Svernlöv skriver att vissa regler inte passar det 
enskilda företaget och att det i dessa fall är bättre att avvika och förklara istället. (Svernlöv 
C, 2006. Sid 30 ff) Per Lekvall, sekreterare på Kollegiet för Svensk Kod för 
Bolagsstyrning, tycker att principen har fungerat bra och effektivt trots att den uppfattades 
som en dumhet vid införandet av bolagskoden i Sverige. Där fanns en orolighet att företag 
inte skulle våga avvika från regler i bolagskoden. Han menade på att om ingen skulle våga 
avvika från bolagskoden så skulle den följas som en lag i praktiken trots att den egentligen 
är självreglerande. Torsten Örtengren, ansvarig för notering och bolagsövervakning på 
OMX Nordiska börsen i Stockholm, är mycket positiv till principen följa eller förklara då 
han anser att utbudet på företag och olika branscher är så stort att ett regelverk inte kan 
passa alla olika sorters bolag. Företagen bestämmer själva om de ska avvika från något i 
bolagskoden och det blir upp till marknaden att avgöra om det var en bra eller dålig 
förklaring till avvikelsen. Alla de intervjuade bolagen i uppsatsen har varit positiva till 
principen och till exempel Biogaia har valt att avvika från reglerna som berör 
valberedningen vilket nämns här ovanför. Wedins tycker att principen är väldigt bra för att 
det skapar en rörlighet i företagen. De har ännu inte hunnit sätta sig in i bolagskoden så 
pass mycket att de vet om de kommer att avvika från någon regel eller inte. Svedbergs 
tycker att principen är bra då att företag kan avvika från en regel om inte möjligheten finns 
att följa den. Inte heller Svedbergs har fördjupat sig mycket i bolagskoden ännu att de vet 
om de kommer att avvika från en regel eller inte, men blir det nödvändigt att avvika från 
något så tänker de göra det.  
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6.2 Införandet av bolagskoden 
Under hösten 2007 inleddes en revidering av bolagskoden som syftar till att göra 
bolagskoden mera lättanvänd utan att bli förenklad. Ett 20-tal regler har tagits bort och 
andra har tillkommit. Anledningen till revideringen var att underlätta en nordisk 
harmonisering, att få bort svagheter i bolagskoden och framför allt att underlätta för 
mindre börsnoterade bolag att implementera bolagskoden. Per Lekvall tycker inte att det 
ska vara någon skillnad på bolagsstyrning i stora och små börsnoterade bolag eftersom att 
de har lika stor skyldighet att visa hur deras bolagsstyrning sköts. Per Lekvall säger att det 
kommer att bli en stor förändring för de mindre bolagen att implementera bolagskoden. 
Han nämner vidare att mindre bolag inte har samma startresurser som ett större bolag och 
att det finns utrymme till att förbättra bolagsstyrningen i ett mindre bolag. Biogaia såg 
implementeringen som stor och krånglig till en början där det skulle krävas en hel del 
resurser i form av tid och kunskap men allt eftersom respondenten läst in sig på 
bolagskoden blev bilden klarare av vad bolagskoden innebär för det enskilda bolaget och 
att arbetet med implementeringen inte behöver bli svårarbetat. Svedbergs ser inte 
bolagskoden som någon stor förändring utan de tar det som det kommer, ännu har de inte 
hunnit engagera sig väldigt mycket i bolagskoden utan har haft fullt upp med det löpande 
arbetet. Däremot kommer de att börja tillämpa bolagskoden tids nog.  Wedins har börjat 
anpassa sig till bolagskoden internt. Wedins ansåg att de redan följde stora delar av 
bolagskoden och att implementeringen inte skulle bli krånglig. 

 
6.3 Fördelar och nackdelar med bolagskoden 
En fördel med bolagskoden är att den ska skapa ett förtroende för de börsnoterade bolagen 
gentemot ägare och investerare. (Svernlöv C, 2006. Sid 25) Detta håller även Per Lekvall 
med om när han säger att förtroendet för bolagen stärks i och med bolagskoden.  Torsten 
Örtengren tycker att bolagskoden bidrar till bättre styrning för bolagen som implementerar 
den och att det blir en fördel för bolaget. Wedins tycker att det är fördelaktigt att alla 
berörda företag jobbar på samma sätt, alltså efter samma regelverk, detta gör att bolagens 
styrning blir lättare att förstå sig på sett från marknadens perspektiv. Biogaia tycker att en 
stor fördel med bolagskoden är att den är självreglerande. De tycker att 
internkontrollrapporten är svår att jämföra då de inte har mycket resurser, de vet inte 
riktigt hur den ska utformas.  

Per Lekvall tror att en nackdel för de mindre bolagen att införa bolagskoden är att det kan 
bli tungt att införa bolagskoden då det krävs ett ökat administrativt arbete att implementera 
den. Han tror att det kan ta ett par år innan ett bolag kommer igång ordentligt med de nya 
rutinerna. Han anser att detta är vanligt när ett bolag ska införa något nytt. En av 
nackdelarna som Svedbergs sa var att det fanns en rädsla för att införandet av bolagskoden 
skulle medföra ökat administrativt arbete. Han tror att det kan bli tungt för ett mindre 
bolag att implementera bolagskoden då det inte finns mycket resurser. 
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7 Slutsats  
______________________________________________________________ 

 

Under denna rubrik diskuteras studien som slutligen mynnas ut i slutsatser kring ämnet. 

______________________________________________________________ 
 

För att komma till en slutsats har vi valt att använda oss av våra frågeställningar som vi 
ställde i inledningen. Hur kommer implementeringen av Svensk kod för Bolagsstyrning att 
påverka dessa tre bolag? Vad anser de tre bolagen om införandet av bolagskoden?  

De tre mindre bolagen som vi har intervjuat tror att det kommer att bli ett ökat 
administrativt arbete. Till skillnad mot vad Per Lekvall sa, tror ingen av de intervjuade 
företagen att bolagskoden kommer att bidra till en större förändring av deras 
bolagsstyrning då de anser att de redan har en seriös och väl fungerande sådan. Alla 
företagen anser sig vara så pass små att de inte tycker att de ska omfattas av bolagskoden. 
Detta kan bero på att bolagskoden har setts som något stort som bara har omfattat börsens 
största bolag. Bolagskodens egentliga innebörd glöms följaktligen bort vilken är att ge 
trygghet till investerare. För att regelverket då ska kunna uppfylla sitt syfte måste den 
alltså gälla för alla börsnoterade bolag. 

För att anpassa dessa mindre bolag till bolagskoden har det bland annat ordnats 
seminarium för att bredda bolagens kunskaper inom området. Margareta Hagman på 
Biogaia är en av dem som känt en viss skräck för införadet av bolagskoden men som har, 
genom att gå på seminarium, fått en helt annan bild och uppfattning av det. Hon kände sig 
mera lugn efter att ha fått mer information. Vi anser att det är bra att det har ordnats 
seminarium för de börsnoterade bolagen som ska börja omfattas av regelverket i juli 2008. 
Detta för att bolagen ska ha möjligheten att få mer kunskap om bolagskoden. 

Vad gäller principen följa eller förklara är både referensramen, Per Lekvall, Torsten 
Örtengren och de tre intervjuade företagen ense om att det är en väldigt bra princip. Den är 
till stor fördel då den ger bolagen en möjlighet att själva välja hur de vill styra sitt bolag. 
Vi anser också att principen följa eller förklara är bra eftersom att regelverket ska gälla för 
så många olika branscher och olika storlekar på företagen. Detta gör att varje företag kan 
välja vilka regler de ska följa och vilka de ska avvika från. Mindre bolag har inte samma 
resurser och förutsättningar som ett större börsnoterat bolag och kan därför inte förväntas 
prestera på samma nivå. I och med principen kan kravet på respektive företags 
bolagsstyrning vara högt utan att vara ouppnåeligt. 
 
Bolagen är ense om att de tror att implementeringen kommer att förändra deras 
arbetsbördor genom att de kommer att behöva strukturera upp verksamheten för att kunna 
följa regelverket på bästa möjliga sätt. Däremot tror de inte att regelverket kommer att 
bidra till större förändringar i hur bolaget styrs.   
 
Vår slutsats är att de tre företagens bolagsstyrning inte kommer att förändras med 
undantag för viss dokumentation och redogörelse. Detta tror vi beror på dels att storleken 
på bolagen begränsar att ta in nya personer i styrelsen och dels för att företagets 
bolagsform kan vara till exempel ett familjeföretag där familjen äger och styr bolaget på 
ett sätt som de är nöjda med.   
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Under uppsatsens gång har vi lärt oss en hel del om bolagskoden och vad den innebär för 
tre mindre bolag som ska börja implementerar den efter revideringen. Vi har lärt oss 
framför allt hur man skriver en uppsats där det är mycket att tänka på och som man inte 
tänkte på innan. Denna kunskap och lärdom ska vi föra med oss i fortsatta studier. 
 
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Det skulle vara intressant att titta närmare på hur de mindre börsnoterade bolagen har tagit 
till sig bolagskoden och hur implementeringen har gått.  

 
• Har de samma uppfattning om Svensk Kod för Bolagsstyrning nu efter 

implementeringen som innan de införde den? 
 

• Syns en större skillnad på deras bolagsstyrning efter implementeringen? 
 
En jämförelse mellan större och mindre börsnoterade bolags bolagsstyrning skulle också 
vara intressant att se. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor med Kollegiet 

 
Presentation av respondenten och vilken koppling som finns till bolagskoden? 

 

Generellt om bolagskoden 

 

1. Vad anser ni generellt om bolagskoden? Fördelar? Nackdelar? 
 
 
 
 
 

2. Anser ni att det fanns behov av förbättring av bolagsstyrning innan bolagskoden kom?  
Varför? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Bidrar bolagskoden till bättre styrning i företag som implementerar den? 
 

 
 
 
 
 
 

4. Har bolagskoden uppfyllt sitt syfte angående förtroendet för bolagen? På vilket sätt? 

 

 

 

 

5. Fungerar principen följa eller förklara bra? 
i. På vilket sätt kan den utvecklas? 

 
 



 

 

Revidering av kod – där mindre bolag omfattas 
 

 

6. Är det nödvändigt att mindre bolag också ska följa koden? 
 
 
 

 
 

7. Vilka blir effekterna för de mindre bolagen som kommer att omfattas av regelverket? 
För - nackdelar? 
 

 

 

 

8. Kommer styrningen i mindre bolag att fungera bättre efter införandet? Hur? 
 

 
 
 
 

9. Vilken nytta kommer de mindre bolagen att ha av bolagskoden? 
 

 
10. Kommer en allt för detaljrik bolagskod leda till svårigheter för mindre bolag så att de 

istället kommer att få lämna fler förklaringar? 

 

 

11. Finns det något ni vill tillägga? 

i. Godkänner ni att vi använder ert namn i vår uppsats? Om ja, vill ni 
läsa igenom före publicering? 

 
 
ii. Går det bra att återkomma till er för eventuella kompletterande 

uppgifter? 



 

 

 
Bilaga 2 - Intervjufrågor med Stockholmsbörsen 

 

Presentation av respondenten och vilken koppling som finns till bolagskoden? 

 

Generellt om bolagskoden 

 

1. Vad anser ni generellt om bolagskoden? Fördelar? Nackdelar? 
 
 
 
 

2. Anser ni att det fanns behov av förbättring av bolagsstyrning innan bolagskoden kom?  
Varför? 

 
 

 
 
 

3. Bidrar bolagskoden till bättre styrning i företag som implementerar den? 
 

 
 
 
 
 

4. Har bolagskoden uppfyllt sitt syfte angående förtroendet för bolagen? På vilket  sätt? 

 

 

5. Fungerar principen följa eller förklara bra? 
iii. På vilket sätt kan den utvecklas? 

 
12. Hur går ni tillväga för att bedöma vilka bestämmelser som ska följas och vilka som 

ska avvikas samt motivationen till detta?  
 
 



 

 

Revidering av kod – där mindre bolag omfattas 
 

 

13. Är det nödvändigt att mindre bolag också ska följa koden? 
 
 
 

 
 

14. Vilka blir effekterna för de mindre bolagen som kommer att omfattas av regelverket? 
För - nackdelar? 
 

 

15. Kommer styrningen i mindre bolag att fungera bättre efter införandet?  Hur? 
 

 
 
 
 

16. Vilken nytta kommer de mindre bolagen ha av koden? 
 

 
 

17. Kommer en allt för detaljrik bolagskod leda till svårigheter för mindre bolag så att de 
istället kommer att få lämna fler förklaringar? 

 

 

18. Finns det något ni vill tillägga? 

i. Godkänner ni att vi använder ert namn i vår uppsats? Om ja, vill ni 
läsa igenom före publicering? 

 
ii. Går det bra att återkomma till er för eventuella kompletterande 

uppgifter? 

 



 

 

Bilaga 3 – Intervjufrågor med tre bolag 

 

Presentation av respondenten och vilken koppling som finns till bolagskoden? 

 

 

1. Har ni börjat förbereda Er för att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning? 
i. Om ja, sker arbetet till största del internt eller externt? 

ii. Om ja, hur har förberedelserna gått till? Vilka åtgärder har Ni vidtagit? 
iii. Om nej, varför inte? Har Ni tänkt vidta åtgärder i framtiden? 

 

 

2. Vad anser ni generellt om införandet av bolagskoden? Fördelar? Nackdelar? 
 
 
 
 
 
 

3.  Hur har ni arbetat med bolagsstyrning hittills?  
 
 
 
 
 
 

4. Anser ni att det finns behov av förbättring av bolagsstyrning i ert bolag?  
i.  Tror ni att bolagsstyrningen i ert företag kommer att bli bättre efter 

införandet av koden? 
 
 
 
 
 

5. Kommer ansvarsfördelningen att förändras efter införandet av bolagskoden?  
 
 
 
 
 

6. Vad anser ni om bolagskodens självreglerande funktion?  

 

 

 



 

 

 
7. Vad anser ni om principen följa eller förklara? 

 
 

 

8. Anser ni att bolagskoden är för detaljrik? 

 

 

9. Vilken nytta kommer ni att ha av bolagskoden? 
 
 
 
 
 

10. Vad är ni mest kritiska mot?  
 
 

 

 

 

11. Finns det något ni vill tillägga? 

i. Godkänner ni att vi använder ert namn och företagsnamn i vår uppsats? 
Om ja, vill ni läsa igenom före publicering/framläggning 

 
ii. Går det bra att återkomma till fig för eventuella kompletterande 

uppgifter? Önskar ni och ert företag att vara anonyma? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Bilaga 4 - Regler för bolagsstyrning 
 
1 Bolagsstämma 
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta 

beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att 

förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och 

välinformerat sätt. 

 
1.1 När tid och ort för bolagsstämma har fastställts ska uppgift om detta utan dröjsmål, inför 
årsstämma senast i samband med tredje kvartalsrapporten, lämnas på bolagets webbplats. Där 
ska även framgå vid vilken tidpunkt en begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på 
stämman ska ha inkommit för att kunna tas in i kallelsen. 
 
1.2 Kallelse och övrigt underlag till bolagsstämma ska ha sådan utformning och utfärdas 
respektive tillhandahållas i sådan tid att bolagets aktieägare kan bilda sig en välgrundad 
uppfattning om de ärenden som ska behandlas. 
 
1.3 Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande och så många av de övriga 
styrelseledamöterna närvara att styrelsen är beslutför. Verkställande direktören ska närvara. 
Vid årsstämma ska minst en ledamot av bolagets valberedning, minst en av bolagets revisorer 
samt så vitt möjligt samtliga styrelseledamöter närvara. 
 
1.4 Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Förslaget ska 
presenteras i kallelsen till stämman. 
 
1.5 Bolagsstämma ska hållas på svenska och det material som presenteras ska finnas 
tillgängligt på svenska. Om ägarkretsens sammansättning så motiverar, och det är försvarbart 
med hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar, ska simultantolkning till annat språk 
erbjudas och hela eller delar av stämmomaterialet översättas. 
 
1.6 Till justerare av protokoll från bolagsstämma ska utses aktieägare eller ombud för 
aktieägare som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget. 
 
1.7 Protokoll från senaste årsstämma och därefter hållna bolagsstämmor ska göras tillgängliga 
på bolagets webbplats, varvid röstlängden från stämman inte behöver redovisas. Om 
ägarkretsens sammansättning så motiverar, och det är försvarbart med hänsyn till bolagets 
ekonomiska förutsättningar, ska protokollet även finnas på annat språk än svenska. 
 
2 Val och arvodering av styrelse och revisor 
Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, 

strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. 

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i 

val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande 

valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga 

aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. 

 



 

 

2.1 Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och 
övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och 
en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av 
revisor. 
 
2.2 Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. 
Beslutet ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen 
innan dess arbete är slutfört. 
 
2.3 Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten 
av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen.6 Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte 
vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i 
förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som 
samverkar om bolagets förvaltning. 
 
2.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av 
valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara 
valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst 
en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.7 
 
2.5 Bolaget ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på bolagets webbplats 
lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om ledamot utsetts av viss ägare 
ska ägarens namn anges. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas. 
Utses ny ledamot, ska motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. På 
webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till 
valberedningen. 
 
2.6 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse eller 
revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. I anslutning till att kallelse utfärdas ska 
valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till 
styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. Om avgående 
verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från 
uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras. På webbplatsen ska samtidigt 
för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval uppgift lämnas om 
 
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet. 
• uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag. 
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella 
instrument i bolaget, 

                                                           

6 För bolag med aktier upptagna till handel på de reglerade marknader som drivs av OMX Nordic Exchange 
Stockholm eller NGM återfinns definition och kriterier för bedömning av oberoende i respektive börs tvingande 
noteringskrav. 
 
7 Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar mer än tio procent av det totala antalet aktier eller röster i 
bolaget. För bolag med aktier upptagna till handel på de reglerade marknader som drivs av OMX Nordic 
Exchange Stockholm eller NGM återfinns definition och kriterier för bedömning av oberoende i respektive 
börs tvingande noteringskrav. 
 



 

 

• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. 
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. 
 
2.7 Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna en 
redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag. 
 
3 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. 

 
3.1 I styrelsens uppgifter ingår bland annat att: 
 
• fastställa verksamhetsmål och strategi, 
• tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör, 
• se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, 
• se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra 
regler som gäller för bolagets verksamhet, 
• se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt 
• säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant 
och tillförlitlig. 
 
3.2 Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför 
bolaget. 
 
4 Styrelsens storlek och sammansättning 
Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta 

bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet. 

 
4.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd 
avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska 
eftersträvas. 
 
4.2 Suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska inte utses. 
 
4.3 Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen 
av bolagets dotterbolag.8 
  
 
4.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende i 
förhållande till bolagets större aktieägare.9 Den som nomineras till styrelseledamot ska förse 
                                                           

8 För bolag med aktier upptagna till handel på de reglerade marknader som drivs av OMX Nordic Exchange 
Stockholm eller NGM ingår regeln i respektive börs tvingande noteringskrav. 
 
9 Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. För 
bolag med aktier upptagna till handel på de reglerade marknader som drivs av OMX Nordic Exchange 
Stockholm eller NGM ingår regelns första stycke i respektive börs tvingande noteringskrav. I dessa återfinns 
även kriterier för bedömning av oberoende. 
 



 

 

valberedningen med erforderligt underlag för bedömning av eventuell beroendeställning i 
ovan angivna avseenden. 
 
4.5 Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av nästa årsstämma. 
 
5 Styrelseledamots uppdrag 
Styrelseledamot ska ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap som 

erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intresse. För att styrelsen ska kunna fatta 

väl underbyggda beslut ska verkställande direktören förse styrelsen med erforderligt underlag 

för dess arbete både inför och mellan styrelsens sammanträden. 

 
5.1 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och 
begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut. 
 
5.2 Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet, organisation, 
marknader m.m. som erfordras för uppdraget. 
 
6 Styrelseordförande  
Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och 

bedrivs effektivt. 

 
6.1 Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag 
under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. 
 
 
6.2 Om styrelsens ordförande är anställd i eller har stadigvarande uppdrag för bolaget utöver 
ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordföranden och verkställande direktören 
klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktion för verkställande direktören. 
 
6.3 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen 
fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt 
 
• organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
styrelsens arbete, 
• se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den 
utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig, 
• se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget, 
• ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter från ägarna till 
styrelsen, 
• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, 
• efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning för styrelsens 
sammanträden, 
• kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt 
• se till att styrelsens arbete årligen utvärderas. 
 
7 Styrelsens arbetsformer 
Formerna för styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen och vara tydliga och väl 

dokumenterade. 



 

 

 
7.1 Styrelsen ska minst en gång per år pröva styrelsens arbetsordning, instruktion för 
verkställande direktören och rapporteringsinstruktion med avseende på aktualitet och 
relevans. 
 
7.2 Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka 
arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten 
ska rapportera till styrelsen. Utskott ska protokollföra sina sammanträden och protokollen ska 
tillhandahållas styrelsen. 
 
7.3 Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som 
funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. Protokollet ska sändas 
till styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet. 
 
8 Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och 

verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete. 

 
8.1 Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera 
styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Resultatet av 
utvärderingen ska i relevanta delar redovisas för valberedningen. 
 
8.2 Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år 
ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. 
 
9 Ersättningar till ledande befattningshavare 
Bolaget ska ha formaliserade och bekantgjorda processer för beslut om ersättningar till 

ledande befattningshavare. 

 
9.1 Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och 
andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i 
utskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra 
ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte 
deltar i arbetet. 
 
9.2 Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitaments 
program till bolagsledningen. Styrelseledamöter ska inte delta i aktie- och aktiekursrelaterade 
incitaments program riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Om ett program riktas 
till styrelsen ska bolagsstämman besluta om programmet. Bolagsstämmans beslut ska omfatta 
de väsentliga villkoren i programmet. Beslutsunderlaget ska möjliggöra för aktieägarna att i 
god tid före bolagsstämman på ett enkelt sätt bilda sig en uppfattning om motiven för 
programmet, de väsentliga villkoren i programmet samt eventuell utspädning och vad 
programmet sammanlagt kan beräknas kosta bolaget vid olika tänkbara utfall. 
 
10 Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll 
Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som 

säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs 

samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, 

tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. 



 

 

 
10.1 Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre styrelseledamöter. 
Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolagets 
större ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska inte vara ledamot av utskottet. 
Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets 
uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet. 
 
10.2 Revisionsutskottet ska: 
 
• svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 
rapportering,10 
• fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och 
omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen 
på bolagets risker, 
• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets 
revisor, 
• utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet av 
utvärderingen, samt 
• biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av 
revisionsinsatsen. 
 
10.3 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan 
person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor. 
 
10.4 Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt granskas 
av bolagets revisor. 
 
10.5 Styrelsen ska årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system 
för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. 
 
10.6 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen 
årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen 
motivera sitt ställningstagande. 
 
11 Information om bolagsstyrning 
Styrelsen ska årligen i en bolagsstyrningsrapport och på sin webbplats informera aktieägare 

och kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar 

Svensk kod för bolagsstyrning. 

 
11.1 Bolaget ska upprätta en bolagsstyrningsrapport som ska fogas till bolagets 
årsredovisning.11Bolaget ska i bolagsstyrningsrapporten, för varje regel i Koden som det har 

                                                           

10Kvalitetssäkringen av bolagets finansiella rapportering sker normalt genom att utskottet behandlar alla kritiska 
redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätts att utskottet bl.a. behandlar 
frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäkerhet i redovisade värden, ej korrigerade felaktigheter, 
händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuellt konstaterade oegentligheter 
och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet. 
 
 



 

 

avvikit från, redovisa denna avvikelse, beskriva den lösning som valts i stället samt ange 
skälen för detta. Av rapporten ska framgå vilka delar som har granskats av bolagets revisor. 
 
11.2 Följande uppgifter ska lämnas i bolagsstyrningsrapporten, om de inte framgår av 
årsredovisningen: 
 
• sammansättningen av bolagets valberedning och om ledamot har utsetts av viss ägare, varvid 
ägarens namn också ska anges, 
• för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som anges i 2.6 tredje stycket, 
• arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, 
inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid 
styrelsesammanträden, 
• sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseutskott och 
respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden, 
• för verkställande direktören 
– ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
– väsentliga uppdrag utanför bolaget, och 
– eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella 
instrument i bolaget samt väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har 
betydande affärsförbindelser med, 
• eventuella överträdelser under det senaste räkenskapsåret av det noteringsavtal bolaget 
omfattas av eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av respektive börs 
disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden, samt 
• i ett särskilt avsnitt, styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den 
finansiella rapporteringen enligt 10.5. 
 
11.3 Bolaget ska på sin webbplats ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor där den 
senaste bolagsstyrningsrapporten och aktuell bolagsordning ska finnas tillgängliga 
tillsammans med den information som enligt Koden ska lämnas eller finnas tillgänglig på 
webbplatsen.9 På avdelningen för bolagsstyrningsfrågor ska dessutom aktuell information i 
följande avseenden lämnas: 
 
• uppgift om styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor, samt 
• en utförlig redogörelse för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade 
incitaments program. Med aktuell avses att informationen ska uppdateras inom sju dagar efter 
att den förändrats eller förändringen blivit känd för bolaget. 

 

                                                                                                                                                                                     

11Rapporten kan ingå i den tryckta årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte en del av de 
formella årsredovisningshandlingarna. 
 
 


