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Sammanfattning
Titel: Svensk Kod - En kvalitativ innehållsanalys av svensk kod för bolagsstyrning
Bakgrund: Corporate Governance även kallad bolagsstyrning, är något som dagligen berör
företag och utgör därmed en central del inom företagsorganisationer. Den teori som blivit mest
uppmärksammad inom bolagsstyrning är agentteorin, som förklarar intressekonflikter mellan
agent-principalen i ett bolag. Tidigare studier har visat på skillnader i länders bolagsstyrning,
främst mellan de anglosaxiska och europeiska länderna gällande ägarstrukturen. För att
motverka intressekonflikter som agentteorin uppmärksammar har olika riktlinjer för god
bolagsstyrning, i form av koder, tillkommit som kompletterar lagstiftningen.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur börsnoterade bolag på OMX30
Stockholmsbörsen förhåller sig till svensk kod för bolagsstyrning. Studien ämnar även att ta
reda på om det finns något mönster mellan bolagens ägarstruktur och hur företagen väljer att
följa Koden.
Metod: För att kunna besvara studiens undersökningsfrågor avser studien att använda sig av en
kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats. Undersökningen har genomförts genom att
granska offentlig information i form av årsredovisningar, bolagsstyrningsrapporter samt
företagshemsidor för studiens valda företag, som finns noterade på OMX30 Stockholmsbörsen
mellan åren 2013-2017.
Slutsatser: Den genomförda undersökningen visar på att samtliga bolag i studien väljer att följa
svensk kod för bolagsstyrning utan avvikelser, där bolag med ett spritt ägande utgör en
majoritet. Däremot visar undersökningen ingen signifikant trend på en minskad eller ökad
avvikelse från Kodens riktlinjer från åren 2013–2017. Det finns ingen ägarstruktur som utgör
en majoritet bland studiens undersökta bolag, utan fördelar sig någorlunda jämnt bland
företagen. Studien visar även på att bolagen avviker mest från kodreglerna 2.4 och 9.2.
Nyckelord: Agentteori, Bolagsstyrning, Följ eller förklara, Koncentrerat ägande, Svensk kod,
Spritt ägande

Abstract
Title: Swedish Code - A qualitative content analysis of the Swedish Code of Corporate
Governance
Background: Corporate Governance is something that concerns companies regularly and is
forming a central part of corporate organizations. Agency-theory is the most attentive theory in
Corporate Governance, which explains the differ goals and interests between the agents and
principals in a company. Previous studies have shown differences between anglosaxisk and
european countries, concerning the ownership structure.To prevent interest conflicts in
companies several policies, presented as Codes have been presented in different countries.
Purpose: The purpose of this study is to analyze how companies on the OMX30 Stockholm
Stock Exchange, apply the main principles of the Swedish Corporate Governance Code. The
study also aims to review if there is any pattern regarding the companies ownership structure
and how the companies choose to follow the Code.
Method: In order to examine and answer the questions of this study, the study intends to use a
qualitative content approach with a deductive approach. The study has been conducted by
reviewing public information from annual reports, corporate governance reports and websites
for the selected companies during the years 2013-2017.
Conclusion: The findings of the study indicates that most of the companies apply
the Swedish Code of Corporate Governance without any deviations, where companies
with a dispersed ownership is a majority. The study does not show any significant
trend of a decreased or increased deviation from the code during the years 2013-2017.
There is no ownership structure constituting a majority of the study’s investigated companies.
The most common deviations in this study are 2.4 and 9.2 from the Swedish Code.
Keywords: Agency Theory, Corporate Governance, Comply or Explain, Concentrated
ownership, Dispersed ownership, Swedish Code

Begreppsdefinitioner
I denna studie kommer följande begreppsdefinitioner att användas enligt följande:

Agenten:
Ledningen inom ett aktiebolag som styr företaget.
Anglosaxiska länder:
U.S.A och Storbritannien.
Bolag:
Synonym med begreppet företag inom denna studie.
Börsnoterade aktiebolag:
Företag som erbjuder handel av värdepapper på en reglerad marknad.
Koncentrerat ägande/ägarstruktur:
Ett bolag med en ägare eller aktieägargrupp som kontrollerar minst 25 procent röstandel.
OMX30:
De 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen noterade på Nasdaq.
Principal:
Aktieägare som överlåter ansvaret till ledningen att styra företaget.
Privata aktiebolag:
Företag som inte erbjuder handel för värdepapper på en reglerad marknad.
Spritt ägande/ägarstruktur:
Ett bolag med aktieägare som kontrollerar mindre än 25 procent röstandel.
Svensk kod:
Riktlinjer för god bolagsstyrning för aktiebolag, även kallad för svensk kod för bolagsstyrning
eller Koden.
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1. Inledning
I studiens inledande kapitel kommer ämnet bolagsstyrning att presenteras, följt av dess
särskiljande drag inom både en anglosaxisk och svensk kontext. Kapitlet berör även
utmaningar som finns inom bolagsstyrning gällande intresse och målkonflikter och hur det
kommit att handskas med kompletterande riktlinjer. Detta för att bilda en förförståelse för
studiens problemdiskussion, som följs av en problemformulering samt syftet med studien.

1.1 Bakgrund
Corporate Governance även kallad bolagsstyrning, har under de senaste åren blivit
alltmer aktuellt, eftersom bolagsstyrning är något som berör företag dagligen (O'Sullivan 2000;
Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 2016). Bolagsstyrning kan ses som ett system som ett
företag styrs och kontrolleras utifrån. Systemet innefattar relationen mellan företag och
intressegrupper, som bestämmer företagets strategiska riktning och prestationer (Todorovic
2013). En annan definition av bolagsstyrning kan beskrivas som ett styrt och kontrollerat system
i ett företag, där det föreligger en ansvarsfördelning mellan ledningen och ägarna (Hillier et
al.2016). Todorovic (2013) beskriver att en fungerande bolagsstyrning kan bidra med en ökad
lönsamhet och avkastning i företaget. Vidare skriver forskaren att det även kan förbättra
företagets konkurrenskraft, rykte och relation med olika intressenter såsom investerare, kunder,
affärspartner och anställda. Bolag som prioriterar och sätter hög standard på bolagsstyrning får
därmed ökad förutsättning i form av minskad uppkomst av risker inom den dagliga
verksamheten, vilket kan generera bättre resultat och avkastning. Det underlättar även
möjligheten att locka till sig fler investerare som hjälper till att finansiera företaget, vilket bidrar
till fortsatt utveckling och tillväxt i ett företag (Todorovic 2013).
Utvecklingen av den moderna bolagsstyrningen anses ha sin härkomst i början på 1900-talet i
USA. Under de tidigare decennierna ökade koncentrationen av kapitalet hos relativt få företag
som hade stor makt. När företagen blev allt större blev det svårare för de befintliga ägarna att
kunna hantera deras stora aktieinnehav, i och med det spreds aktierna till ett stort antal små
aktieägare. Därav blev separation mellan ägande och styrning nödvändigt inom
företagsverksamheten (Mizruchi 2004). I samband med bolagsstyrningens uppkomst har spritt
ägande med kontrollmakt hos företagsledningen blivit det naturliga tillståndet i USA, där stora
delar av ledningen dessutom sitter i styrelsen. Storbritannien är även ett land som kategoriseras
som anglosaxiskt, där normen även kommit att bli spritt ägande och ledningsstyre (Henrekson
& Jakobsson 2011). Sverige har emellertid en bolagsstyrning som domineras av ett kontroll
ägande, där ägare med stort inflytande i företag betraktas som självklara (Jakobsson &
Wiberg 2014). I linje med Jakobsson och Wiberg (2014) menar Henrekson och Jakobsson
(2011) att det i Sverige läggs stor vikt på att ha starka ägare som tar ett stort ägaransvar.
Framväxten av svensk bolagsstyrning så kallad “den svenska ägarmodellen” skedde under
1900-talet. I början av året styrdes det svenska näringslivet av ett fåtal aktörer såsom
investmentbolag, banker, ägarfamiljer och företagsledare. Under mitten av 1900-talet rådde
några förändringar i den bolagsrättsliga lagstiftningen och skattesystemet av den dåvarande
socialdemokratiska regeringsmakten (Nachemson-Ekwall 2012). Skattepolitiken begränsade
privat förmögenhetsbildning genom hög beskattning på förmögenheter och vinster, samtidigt
som lagstiftningen givit stort utrymme för företagsamma familjer eller individer att kunna ha
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kontroll över ett bolag med ganska liten kapitalbas (Henrekson & Jakobsson 2008). För att
bibehålla koncentrerat ägande har olika skyddsmekanismer blivit gynnat såsom ask-i-askägande, korsägande och rösträttsdifferentiering. Den svenska aktiebolagslagen har även haft en
central roll för utvecklingen av den svenska ägarmodellen med dess tydliga ansvarsfördelning
mellan styrorganen, vilket är bolagsstämman, styrelsen och företagsledningen (NachemsonEkwall 2012). Där vd:n i ledningen är underordnad av styrelsen och styrelsen av
bolagsstämman (Henrekson & Jakobsson 2011).
I Sverige är ledningens ställning i företaget således annorlunda jämfört med USA och
Storbritannien, där styrelsens ställning är stark och inte direkt beroende till ägarna, samt att det
ofta även ingår personer från företagsledningen (Henrekson & Jakobsson 2011). Enligt svensk
styrningsmodell ska aktieägarna föreslå egna ledamöter som genom majoritetsröstning kan
tillsättas på bolagsstämman och vd:n sitter vanligtvis inte i styrelsen. Svensk
bolagsstyrningsmodell kan därmed ses som “Nordic Two-tier Board” med en valberedning som
är ägarstyrd medan den anglosaxiska styrningsmodellen kan ses som “One-tier Board” det vill
säga aktieägarna röstar på de förslag som framförs av styrelsen där även vd:n ingår (
Nachemson-Ekwall 2012).
Ett annat kännetecknade drag med Sverige enligt Nachemson-Ekwall (2012) jämfört med hur
det ser ut internationellt är att institutionella ägare i Sverige har stor dominans på börsen, där
de har haft upp till 80 procent av börsvärdet på Stockholmsbörsen. Institutionella ägare (svensk
eller utländska) kan vara aktiefonder, pensionsbolag, hedgefonder, stiftelse investmentbolag,
eller stater som kan agera både som en direkt och indirekt ägare på börsen. Till skillnad från
andra länder så är institutionella ägare i Sverige mer aktiva i företags bolagsstyrning, då svenska
styrningsmodellen med fokus på ägarmakt, möjliggör för dessa ägare att utöva direkt inflytande
i ett bolag. Allt detta har möjliggjort att institutionella ägare i Sverige fått ökad ägarmakt som
tillsammans med andra kontrollägare kan eventuellt ha påverkat styrelsens arbete inom bolaget
(Nachemson-Ekwall 2012).
Bolagsstyrning kan generellt ses som en ansvarsfördelning mellan ledningen och ägarna (Hillier
et al. 2016). Där en företagsledare har ansvaret att tillgodose ägarnas intressen genom att
hantera det investerade kapitalet på ett effektivt sätt (Berle & Means, 1932; Hessen 1983).
Ansvarsfördelningen mellan ledningen och ägarna bär inte endast med sig möjligheter utan
även utmaningar i form av intressekonflikter (Hillier et al. 2016). Forskarna Enriques och
Volpin (2007) förklarar att det fundamentala problemet med bolagsstyrning i USA är att lindra
intressekonflikter mellan starkt styrande chefer och aktieägare med små ägarandelar i företaget.
En uppmärksammad skandal som orsakats av ledningens egenintresse kan ses hos det
dåvarande amerikanska energiföretaget Enron, som år 2001 försattes i konkurs på grund av
ledningens agerande. De ledande befattningshavarna i Enron dömdes för en rad olika brott som
insiderhandel, bokföringsbrott, bedrägerier och konspiration. Ledningen lyckades hålla dessa
bedrägerier dolda för att kunna fortsätta med handeln av tillgångarna och aktierna på
marknaden, innan skandalen nådde medierna. Som en följd till denna skandal förlorade
befintliga aktieägare och investerare sitt investerade kapital och flera tusen anställda förlorade
även sina jobb. Enronskandalen anses vara en av de största skandalerna internationellt
(Degerfeldt 2011). Även på nationell nivå i Sverige har det förekommit en rad olika
företagsskandaler. Försäkringsbolaget Skandia uppdagades år 2003 med flera miljarder i
förlust. Detta efter att ledningen och cheferna hållit undan information om dolda kostnader och
tidigare bonusar (SVT 2004).
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Eisenhardt (1989) diskuterar mer djupgående kring detta problemområde om ledningens
opportunistiska agerande. Forskaren menar att intressekonflikter som uppstår mellan ledningen
och ägarna kan förklaras i den mest välkända teorin inom bolagsstyrning, kallad för agentteorin.
Teorin grundar sig i relationen mellan ledningen och ägarna, med andra ord agenten och
principalen. Denna teori innebär en kontraktsbaserad relation där ägarna överlåter ledningen att
styra bolaget. Med denna överlåtelse till agenten uppstår en problematik där agenten och
principalen har skilda intressen och mål. Detta leder i sin tur till agentkostnader det vill säga att
det uppstår en situation där kontroll över agenten blir för svår och kostsam (Eisenhardt 1989).
Den bakomliggande orsaken till intressekonflikter enligt agentteorin är när ena parten vill
maximera och tillfredsställa sin egna nytta och intresse framför den andra parten (Jensen &
Meckling 1976). Hillier et al., (2016) menar att beroende på ägarstrukturen inom ett bolag kan
olika typer av intressekonflikter och därav agentkostnader uppstå. Med spritt ägande uppstår
agentkostnader mellan aktieägarna och ledningen, medan det i bolag med koncentrerat ägande
uppstår mellan de dominerande och mindre aktieägarna i ett bolag.
Risken för intressekonflikter som leder till agentkostnader inom börsnoterade företag kan
däremot minskas om det tillämpas god bolagsstyrning (Bolagsstyrning 2018). Brennan och
Solomon (2008) menar att huvudfokuset med bolagsstyrning är att lösa konflikter som uppstår
mellan ledningen och ägarna vid styrning av företaget. För att kunna skapa god bolagsstyrning
hos bolagen har olika länder valt att upprätta olika riktlinjer och regler så kallade “koder för
bolagsstyrning”. Koderna har tillkommit, för att komplettera lagstiftningen (Aguilera &
Cuervo-Cazurra 2009). Vidare beskriver författarna Aguilera och Cuervo-Cazurra (2009) att
det finns två skäl till varför man utfärdat ett regelverk som ska kunna skapa en god förvaltning
inom bolagen. Det första är att kunna hjälpa företag med liknande problem med sin
bolagsstyrning genom det upprättade regelverket. Det andra skälet är att man ska kunna sätta
en hög standard för bolagsstyrning inom enskilda länder. Koderna som upprättats är dock inte
tvingande och därmed kan bolagen avvika från dessa riktlinjer (Bolagsstyrning 2018).

1.2 Problemdiskussion
Bolagsstyrning är en central del inom många företagsorganisationer. Denna styrning kan dock
skilja sig åt och se annorlunda ut beroende på vilket land man befinner sig i. Det finns därmed
skillnader i bolagsstyrningen som påverkar företagsbeslut gällande styrningen. Skillnader i
bolagsstyrningen påverkas av landets legala system, hur pass utvecklat kapitalmarknaden är
och även landets kulturella och etiska principer (Hillier et al. 2016). Jonnergård, Kärreman och
Svensson (2004) förklarar i linje med Hillier et al., (2016) att forskning kring bolagsstyrning
har visat att nationella mönster inom ett specifikt land baseras på landets traditioner och
kulturer. Hillier et al., (2016) menar att vid diskussion om den västerländska bolagsstyrningen
så har agent-principal perspektivet varit mest dominant, men att det även diskuteras om
huruvida ett annat perspektiv kan vara mer relevant för beskrivning av den västerländska
bolagsstyrningen. Henrekson och Jakobsson (2008) förklarar även att det finns mycket
forskning som visar på att olika länders institutioner och politiska inriktning har en avgörande
påverkan på hur bolagsstyrningen ser ut inom landet, något som går att se vid uppkomsten av
den svenska modellen för bolagsstyrning.
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Forskarna Lubatkin, Lane, Collin och Philippe (2005) fördjupar sig vidare inom diskussionen
kring skillnader mellan länder i bolagsstyrning, genom att undersöka hur pass applicerbar
agentteorin är utifrån olika kontexter. Författarna finner detta intressant då de anser att det
beteendemässiga antagandet som agentteorin grundar sig inom, har en nära koppling till den
amerikanska kontexten och dess erfarenheter. Därav anses teorins tillämpbarhet vara begränsad
inom andra kontexter. Vidare förklarar författarna att studiens resultat visade på att länderna
Sverige, Frankrike och USA har olika styrningssätt. Det visade sig att Sverige och Frankrikes
principal-agent relation skiljer sig mest från agentteorins grundläggande beteendeantagande,
gällande det opportunistiska och självintressebeteendet inom bolagsstyrningen. Författarna
Aguilera och Jackson (2003) diskuterar även agentteorins begränsningar vad gäller
tillämpningen av teorin inom olika länder, eftersom den bland annat inte beaktar skillnader hos
företagsledares målsättningar inom olika länder samt att teorin även förbiser andra intressenters
intressen, då teorin enbart fokuserar på den kontraktbaserade relationen mellan ledningen och
ägarna. Agentteorin tar dessutom inte hänsyn till olika länders institutionella omgivning.
Baserat på tidigare studiers diskussion kring agentteorins begränsningar är det intressant att
studera den svenska bolagsstyrningen. Sverige är ett intressant land att undersöka, eftersom
Sverige antas vara ett land som skiljer sig från den anglosaxiska kontext som agentteorin antas
ha sin härkomst från (se Henrekson & Jakobsson 2011; Nachemson-Ekwall 2012; Lubatkin et
al. 2005; Hillier et al. 2016). Den svenska modellen utmärks främst av ett koncentrerat ägande,
där ägarna har stark ställning till skillnad från den anglosaxiska modellen som utmärkts av spritt
ägande, där företagsledning innehar störst makt i bolaget (Henrekson & Jakobsson 2008).
Tidigare forskare som studerat bolagsstyrning men med fokus på hur bolagsstyrningskoder
tillämpas i ett land är bland annat Arcot och Bruno (2006). Syftet med forskarnas studie var att
se hur bolagsstyrningsprincipen “Comply or Explain” fungerar inom brittiska bolag. Forskarna
studerade detta genom att undersöka 245 börsnoterade bolag i Storbritannien, under perioden
1998 till 2004. För att kunna finna ett mönster, genomfördes en detaljerad analys kring graden
av bolagens tillämpning av den brittiska Koden för bolagsstyrning (Combined Code) samt hur
avvikelser från Koden förklaras av bolagen. Bedömning kring kvaliteten av förklaringarna var
baserad på hur detaljerad bolagens information var. För att kunna genomföra den detaljerade
analysen och finna potentiella mönster samt trend, handplocka forskarna väsentliga
redogörelser kring bolagsstyrningen ur bolagens årsredovisningar. Studiens resultat visade på
en ökad trend kring tillämpningen av Koden och även en frekvent användning av
standardiserade och intetsägande förklaringar hos de bolag som avviker från Koden, samt att
ägarstrukturen har en påverkan på graden av bolagens efterlevnad av Koden.
V.Werder, Talaulicar och Kolat (2005) har även studerat tillämpning av bolagsstyrningskoder
genom en studie kring hur tyska bolag förhåller sig till den tyska bolagsstyrningskoden. Syftet
med forskarnas studie var att undersöka hur accepterat Kodens rekommendationer är bland
börsnoterade bolag, genom att undersöka 408 tyska börsnoterade bolag. Denna studie visade
även på att det finns en ökad tillämpning av Koden. Forskarnas jämförande analyser i studien
visar även på att bolagets storlek är positivt relaterad till hur pass omfattande bolagen tillämpar
den tyska bolagsstyrningskoden. Andra forskare som gjort en liknande studie är Hooghiemstra
och Van Ees (2011) som även studerade tyska börsnoterade företag. Likt V.Werder et al.,
(2005) studie påvisade resultatet av undersökningen att en majoritet av bolagen följer den tyska
Kodens rekommendationer. Forskarna tror att anledningen till detta resultat beror på att det kan
finnas en rädsla för att bolagets rykte ska försämras. Resultatet visade även på att bolagen som
avviker från Koden använder liknande argument.
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I Andres och Theissens (2008) studie studerar de även ägarstrukturens betydelse för hur bolagen
väljer att tillämpa samt förklara sina avvikelser. Forskarnas resultat visar på att bolag med ett
spritt ägande har högre kodtillämpning till skillnad från bolag med ett koncentrerat ägande.
Bolag med spritt ägande har även en mer utförlig samt tydlig redovisning av sina kodavvikelser.
Med dessa studiers resultat i beaktande ämnar denna studie finna liknande trend hos svenska
börsnoterade företag, gällande tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning. Med
utgångspunkt från studiens problemdiskussion är det intressant att studera de svenska bolagens
efterlevnad av Koden, samt även ta reda på om det finns ett mönster kring hur bolagen väljer
att följa Koden beroende på vilken ägarstruktur de har. En kod som syftas till att skapa god
bolagsstyrning för att kunna motverka intressekonflikter och skapa en maktbalans, vilket ställer
sig emot agentteorins grundläggande antaganden om bolagsstyrning. Likt tidigare studier
kommer denna studie att analysera tillgänglig offentlig information, med utgångspunkt från
informationen som lämnas i OMXS30 bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter
mellan åren 2013–2017.

1.3 Problemformulering
Denna studie har valt att undersöka hur OMX30 bolag förhåller sig till den svenska koden för
bolagsstyrning, samt ta reda på om det finns något mönster mellan bolagens ägarstruktur och
hur de väljer att följa Koden.
Undersökningsfrågor:





Vilken ägarstruktur (spritt respektive koncentrerat ägande) utgör en majoritet bland
bolagen, samt har en högre kodtillämpning?
Hur avviker bolagen från svensk kod för bolagsstyrning?
Vilka punkter från Koden avviker bolagen från?
Hur motiveras avvikelser från Koden?

1.4 Syfte
Studien ämnar studera hur börsnoterade bolag på OMX30 Stockholmsbörsen förhåller sig till
svensk kod för bolagsstyrning, genom att undersöka hur Kodens regler i praktiken tillämpas.
Studien syftar även till att ta reda på om det finns något mönster mellan bolagets ägarstruktur
och hur de väljer att följa Koden.

1.5 Avgränsningar
Studien avgränsar sig till Stockholm OMX30 Large Cap-lista som finns på Nasdaq OMX.
Syftet med avgränsningen grundar sig främst i att den svenska koden riktar sig mot aktiebolag.
Den geografiska avgränsningen grundar sig i intresset för att undersöka hur den svenska
bolagsstyrningen ser ut, eftersom Sverige som redan konstaterad har en bolagsstyrning med
utmärkande drag som skiljer sig från den anglosaxiska modellen (se Lubatkin et al. 2005 ;
Henrekson & Jakobsson 2011; Jakobsson & Wiberg 2014; Hiller el al. 2016; NachemsonEkwall 2012). Därav exkluderas andra länder från undersökningen.
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2. Teoretisk referensram
Detta avsnitt ämnar presentera tidigare forskning och teorier som är väsentliga för studiens
ändamål. Avsnittet inleds med befintlig forskning inom ämnet bolagsstyrning och skillnader
mellan de anglosaxiska och europeiska ländernas bolagsstyrning, samt ägarstrukturen
betydelse inom bolagsstyrning. Följt av en beskrivning kring teorierna intressentmodellen,
shareholder & enlightened value maximization theory och agentteorin. Kapitlet avslutas sedan
med en sammanfattning av hela teoretiska referensramen som ligger till grund för vidare
analys.

2.1 Tidigare forskning
2.1.1 Nya företagskoncept & Förväntningar av företagsledarens roll
Tengblad (2004) skriver i sin artikel att den finansiella marknaden har under de senaste två
decennierna växt kraftigt och har därmed fått en allt mer ökad betydelse. Således har det bidragit
till att nya aktörer erhållit ett inflytande från marknaden, samt skapat en ökad betoning på
ekonomiska koncept såsom bolagsstyrning, aktieägarvärde och transparens på marknaden.
Goldenberg (2000) beskriver i sin artikel att aktieägarvärde “shareholder value” konceptet
baseras på att ledningen är aktieägarnas exklusiva agent med den enda uppgiften att maximera
aktieägarnas ekonomiska förmögenhet. Med detta som huvudsakliga strävan inom bolag har
företagsledarens roll i bolagsstyrningen samtidigt tolkas olika inom forskningen. Den klassiska
tolkningen har dock varit företagsledaren som en administratör som planerar, organiserar samt
koordinerar i företaget. Ett annat perspektiv som främst var dominant under efterkrigstiden var
företagsledarens roll som den högsta beslutsfattaren i företaget.
Under 1980-talet utvecklades ett tredje synsätt där ledarskap betonades som den primära rollen
av företagsledare, med uppgift att skydda och främja företagets värderingar genom sitt agerande
(Goldenberg 2000). Fama och Jensen (1983) menar att företagsledarens kompetens och ökad
kännedom av verksamheten även har en stor inverkan på företagets resultat. Därmed har ledaren
med sin maktposition ett stort ansvar att styra företaget mot rätt riktning.Tengblad (2004)
använder sig av en annan aspekt i sin studie, där företagsledarens roll tolkas vara strävan efter
att hantera interna och externa förväntningar. En aspekt som är kopplat till den växande
betydelsen och inflytande av kapitalmarknader samt framväxten av nytt bolagsstyrningssystem.
Ordet ”förväntning” används vid en allmän beskrivning om en aktör som anpassar sitt beteende
gentemot andras förväntningar. I artikeln beskrivs det även att förväntningar styr
självintressebeteendet eftersom aktörer belönas när förväntningar uppfylls.
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Figur 1. Illustration av Expectations of Alignment (Theoretical Framework)
Källa: Tengblad (2004)

2.1.2 Ansvarstagande vid bolagsstyrning
Tseng och Chung (2017) beskriver i sin studie att “Management accountability” det vill säga
ledningsansvar kan definieras som en ansvarsskyldighet gentemot allmänheten att uppfylla
föreskrivna standarder, förväntningar samt andra förpliktelser. Enligt Munro och Mouritsen
(1996) är ansvarstagande inte endast en referensram inom ett företag, utan återspeglas i deras
dagliga förhandlingar och beslut. Tseng och Chung (2017) förklarar att tidigare studier som har
undersökt relationen mellan ledningsansvar och organisationsprestation har visat att ett högt
ledningsansvar även inneburit en högre nivå samt förbättrat organisatoriskt engagemang.
Inom Tseng och Chung (2017) egna studie har resultatet bland annat visat på att
ledningsansvaret var positivt relaterat till förtroendet för företagsledare. Sinclair (1995)
beskriver att definitionen av ansvarstagande har förändrats med tiden men att den traditionella
definitionen av ansvar kan förklaras som en ömsesidig relation, där det finns ett krav på den
ena parten gentemot den andra att förklara samt ta ansvar för sina handlingar och val.
Författaren skriver vidare att ansvarstagande är formad av sociala normer och strävanden mot
att följa order. Det vill säga kan uppfattas som en social konsensus mellan olika parter kring
vad som anses vara ett acceptabelt beteende och prestation. Vidare beskriver forskaren att en
företagsledning är inom mittpunkten av ett nät, där de har ett ansvarstagande gentemot en
växande och mer krävande grupp av intressenter (Sinclair 1995). Munro och Mouritsen (1996)
skriver att trots att företagsledaren är ansvarig för att tillgodose alla parters intressen kan det
förekomma komplexitet att främja allas intressen, eftersom företagsledarens intresse kan
kontrastera mot de övriga intressenternas intressen.
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2.1.3 Skillnader i länders bolagsstyrning
Då den amerikanska ekonomin samt dess företag haft dominerande ställning inom
världsekonomin, har det bidragit till att den anglosaxiska ägarmodellen blivit dominerad inom
forskningen om bolagsstyrning. Därför finns det en tendens att det sätts upp en norm för
bolagsstyrning som står i enlighet med enbart den anglosaxiska modellen och fått gälla för andra
länder också (Henrekson & Jakobsson 2008). En modell som främst karaktäriseras av spritt
ägande, stark minoritetsskydd, icke röstdifferentierade aktier och indirekt kontroll av en
oberoende ledning i bolaget (Söderström 2003).
Doukas, Holmen och Travlos (2002) förklarar att bolagsstyrningen inom europeiska
företag med undantag från brittiska företag, generellt sätt karaktäriseras till skillnad från den
anglosaxiska modellen av ett koncentrerat ägarstruktur. Inom dessa koncentrerade bolag får
ägarna en viss kontrollfunktion inom ledningens styrning, då ledningens utses och består ofta
av ägarna. Inom europeiska länder såsom Tyskland och Frankrike kan ägarna även avsätta
medlemmar inom företagsledningen som mestadels består av utomstående. Dessa personer är
oftast representanter för ägarna eller experter inom ett visst område, som är av intresse för
företaget och kan därmed dra nytta av. Till skillnad från bolagsstyrningen inom de anglosaxiska
länderna USA och Storbritannien, där ledningen istället har störst kontroll och inte ägarna.
Ledningen består dessutom av medlemmar som är verksamma inom bolaget. Då ägarstrukturen
oftast är mindre koncentrerat i dessa anglosaxiska länder skapar det ett minskat incitament
bland ägarna att engagera sig inom ledningens styrning, här får ägarna istället kontroll genom
att sälja eller köpa aktier på marknaden (Jonnergård, Kärreman & Svensson 2004).
Doukas et al., (2002) menar att Sverige är ett europeisk land som skiljer sig från den
anglosaxiska modellen. Forskarna menar att den svenska modellen för bolagsstyrning främjar
starka privata ägare som har en långsiktig investeringshorisont och ett socialt ansvarstagande
gentemot alla intressenter. I linje med Doukas et al., (2002) förklarar forskarna Lubatkin et al.,
(2005) att den svenska normen för bolagsstyrning baseras på ett kollektivt ansvarstagande och
samarbete med frivillig överenskommelse. Den svenska ägarstrukturen är den största skillnaden
gentemot den anglosaxiska modellen, eftersom Sverige anses vara ett land i Europa med en
ägarstruktur som är betydligt mindre spritt. Då Sverige karaktäriseras av ett koncentrerat
ägarstruktur så är det oftast inom svenska bolag en hierarkisk relation inom ledningen, eftersom
det finns en mer direkt relation samt kontakt mellan storägarna och medlemmarna i ledningen
(Jonnergård et al. 2004).
På grund av globaliseringen och de finansiella marknadernas utveckling har den svenska
modellen däremot försvagas. Den svenska bolagsstyrningen präglas emellertid fortfarande av
ett koncentrerat ägarstruktur. Sverige anses även vara det land i Europa som mest emitterar
aktier i dubbelklass, det vill säga differentierad rösträtt av aktier, där B-aktier ger lägre rösträtt
jämfört med A-aktier. Vilket innebär att hur mycket inflytande man får inom ett bolag behöver
inte bestämmas av det investerade kapitalet. Som tidigare nämnt har detta möjliggjorts av den
koncentrerade ägarkontrollen inom svensk bolagsstyrning och kommit att bli ett
kontrollinstrument, för att bibehålla ökad kontroll bland de största aktieägarna (Henrekson &
Jakobsson 2008).
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2.1.4 Ägarstrukturens betydelse inom bolagsstyrning
Inom europeiska länder såsom Frankrike, Spanien, Nederländerna och Tyskland baseras
bolagsstyrningspraxis mestadels på självreglering, till skillnad från exempelvis USA där
bolagsstyrningsregler oftast är obligatoriska att följa. Då reglerna bygger på självreglering
förekommer således avvikelser från kodreglerna (Andres & Theissen 2008). Aguilera och
Cuervo-Cazurra (2009) förklarar att en orsak till att företag väljer att avvika från
bolagsstyrningskoder kan vara om implementeringen inte blir ekonomiskt gynnsamt, det vill
säga bidrar ej till ett bättre resultat eller ett positivt marknadsvärde.
Forskarna Andres och Theissen (2008) studerade noterade bolagens kodtillämpning, och finner
i sin studie att större och bolag med spritt ägande är mer följsamma till de riktlinjer som finns,
samt att bolag med ett högt börsvärde och lönsamhet är mer kapabla att lämna förklaringar till
sina avvikelser. Studien visar dessutom att ägarstrukturen har en betydelse för hur bolagen
förklarar sina avvikelser. Bolag med spritt ägande är mer utförliga i sina förklaringar till
avvikelser med tanke på att det är svårare för dessa bolag att kommunicera direkt med sina
aktieägare. Därmed sätter det press på bolag med spritt ägande att lämna utförliga och tydliga
förklaringar av sina avvikelser i rapporterna, eftersom det blir enda sättet att kunna
kommunicera direkt med sina aktieägare. Däremot så är bolag med hög ägarkoncentration
mindre utförliga i sina förklaringar eftersom de enkelt kan kommunicera med sina aktieägare
när de behövs (Arcot, Bruno & Faure-Grimaud 2010). Således lägger inte bolag med
koncentrerat ägande lika stor vikt på tydlig redovisning samt förklaring till avvikelser (Andres
och Theissen 2008).
I Arcot och Brunos (2006) studie visar sig ägarstrukturen även vara av betydelse, då studien
bland annat påvisar högre grad av kodtillämpning bland bolag med spritt ägande än i
familjeägda bolag. Detta resultat menar forskarna kan förklaras med att familjeägda styrelser
har direkt kontakt med familjen som äger bolaget, vilket avviker från kodreglernas
rekommendationer. Forskarnas studie visar dessutom på högre kodtillämpning inom företag
med spritt ägande jämfört med företag med koncentrerat ägande. Arcot och Bruno (2006) menar
att det finns en fördel med hög kodtillämpning, eftersom det bidrar till bättre aktiekurs och kan
därmed vara en anledning till varför företag vill tillämpa bolagsstyrningskoder med bästa
praxis.
Arcot, Bruno och Faure-Grimaud (2010) studie visar på ett liknande resultat gällande hög
kodtillämpning inom bolag med ett spritt ägande. Hooghiemstra och Van Ees (2011) menar
också att förutom företagsstorleken är ägarkoncentrationen inom ett bolag en avgörande faktor
för hur tillämpningen av en bolagsstyrningskod ser ut inom bolag. Författarna menar att
forskning visar att ju högre koncentrerat ägarstruktur desto bättre övervakning och direkt
kontroll har aktieägarna, vilket ger större tillgång till privat information. På grund av detta
förlorar tillämpningen av en bolagsstyrningskod sin relevans i koncentrerade bolag, eftersom
bolagsstyrningskoder syftas bland annat till att förse bolag med olika lösningar gällande
problem som uppstår vid asymmetrisk information, vilket är ett mindre problem inom
koncentrerade bolag.
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2.2 Teori
2.2.1 Intressentmodellen- Stakeholder theory
De olika grupper av intressenter som finns kan illustreras i intressentmodellen som utvecklades
av Freeman (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011). Intressenterna kan ses som enskilda
individer eller en grupp som internt eller externt påverkar eller påverkas av företaget, vilket
skapar en utbytessituation mellan aktörerna (Bruzelius & Skärvad 2017). Syftet med
intressentmodellen är att hjälpa organisationer att förstå betydelsen av att tillfredsställa olika
intressenters intressen utöver aktieägarnas, när strategiska beslut fattas i en allt mer
globaliserad, komplex och konkurrensutsatt marknad. Modellen förklarar den ömsesidiga
relationen mellan ett företag och dess externa miljö som består av intressenter samt företagets
beteende inom denna omgivning (Wagner Mainardes et al. 2011). Vidare förklarar forskarna
att ”stakeholder” konceptet har blivit alltmer viktigt på grund av ett allmänt intresse för
konceptet, vilket förklarar dess spridda användning inom olika fält. Egels (2003) menar däremot
att användningen av intressentmodellen har ökat med tanke på att intresset för etiska frågor har
ökat i näringslivet.
Wagner Mainardes et al., (2011) beskriver att trots att begreppet ”stakeholder” inte har någon
fast definition så grundar den sig i konceptet om att företag bör ta hänsyn till olika gruppers
behov, intressen samt influenser. Det vill säga intressentmodellen gör det tydligt för företag
varför de ska ta hänsyn till olika intressenter, företagets omgivande aktörer. Därmed är
modellen det mest använda verktyget som förklarar för företag varför de ska bete sig etiskt
försvarbart samt ta ett större socialt ansvar. De mest inflytelserika intressenterna som på ett
eller annat sätt påverkas av företagens verksamhet är kunder, ägare, anställda, staten,
konkurrenter, leverantörer, ideella organisationer samt media (Egels 2003). Intressentmodellen
kan därmed ses som en kontrast av ”agency theory”, i sin mer kollektiva vision av ett företag
(Wagner Mainardes et al. 2011).

Figur 2. Illustration av intressentmodellen
Källa: Bruzelius & Skärvad (2017)
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Egels (2003) diskuterar i sin artikel kring frågor om, varför företag egentligen behöver bry sig
om olika intressenters åsikter och krav? Om det beror på att företaget ska kunna förbättra sitt
varumärke eller trovärdighet? Om det upplevs som en moralisk skyldighet eller för att företaget
vill främja sin produktutveckling? Författaren menar att det finns tre olika svar till dessa frågor,
eftersom det finns två olika tolkningar av intressentmodellen i Sverige, som existerar både i
näringslivets praktik och svensk forskning. Författaren skriver att det även i Nordamerika har
utvecklats en tredje tolkning av intressentmodellen. Forskarna Benson och Davidson (2010)
nämner även i sin artikel om att det finns olika typer av “stakeholder theory”, vilket är en
normativ och en instrumental teori. Normativ förklarar hur företag bör agera medan
instrumental beskriver hur företagsledare agerar för att uppnå sina målsättningar. De olika
tolkningar av intressentmodellen som författaren Egels (2003) beskriver om i sin artikel är:
Moralisk tolkning
En tolkning som görs av modellen baseras på ett moraliskt perspektiv. Det vill säga en normativ
tolkning av modellen där ett företag och dess anställda anses vara moraliska aktörer som ser till
att verksamheten drivs med ett moraliskt ansvarstagande, istället för att agera som en
vinstmaskin med enbart fokus på lönsamhet (Egels 2003). Forskarna Benson och Davidson
(2010) beskriver att den normativa tolkningen teorin utgår från hur företagsledare agerar utifrån
etiska principer inom företaget. Inom den moraliska tolkningen anses det att företagen har ett
moraliskt ansvar gentemot alla intressenter som företaget påverkar, med fokus på att främst se
till de svagaste intressenternas önskemål och behov.
Utifrån det moraliska perspektivet ska man även ta hänsyn till starka intressenters önskemål.
Det upplevs däremot att dessa gruppers påverkan på företagen sker automatiskt med tanke på
att de har eget maktmedel. Kunder kan exempelvis sluta köpa produkter från företaget, anställda
kan byta jobb eller gå i strejk och aktieägare sälja sina aktier (Egels 2003). Goodpaster (1991)
menar även att ett moraliskt tillvägagångssätt av hänsynstagande innebär att samma
uppmärksamhet ges till alla intressenter, eftersom det moraliska perspektivet utgår från att alla
intressenter är lika värda för ett företag.
Varumärkestolkning
Parallellt med tolkningen ovan så finns även en “varumärkestolkning” av intressentmodellen
med antagandet om att företagets långsiktiga lönsamhet är beroende av intressenters förtroende
till företaget. Därmed behöver företagen överträffa intressenters önskemål och krav för att
kunna skapa ett starkt förtroende. Detta bekräftar även Bruzelius och Skärvad (2011) med att
säga att ett starkt framtida förtroende av företag skapas genom ett hänsynstagande till alla
intressenters önskemål. Till skillnad från den moraliska tolkningen så läggs mer fokus på de
starkaste aktörerna i ett företags omgivning, som har makten att stärka eller försvaga företagets
varumärke (Egels 2003). Forskarna Mitchell, Agle och Wood (2007) diskuterar tre olika attribut
som en intressent kan inneha, vilket är makt, angelägenhet och legitimitet. En intressent som
har fler av dessa attribut kommer enligt forskarna kunna ha en inflytelserik påverkan på
ledningens företagsbeslut.
Innovationstolkning
Den tredje tolkningen av modellen kallad “innovationstolkningen” baseras på ett
hänsynstagande mot alla intressenters åsikter och intressen för att gynna företagets
produktutveckling. Förespråkarna för denna tolkning menar att det är viktigt att ta hänsyn till
alla intressenter oavsett de är maktlösa eller inflytelserika, för att kunna ta del av all kunskap
och innovativa idéer som kan främja innovationsprocessen och därmed den långsiktiga
lönsamheten i företaget (Egels 2003). Goodpaster (1991) skriver även i sin artikel att ett
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hänsynstagande av alla intressenter intressen är ett strategiskt tillvägagångssätt för att kunna
optimera företagets verksamhet. Därför bör ett företag inte ignorera eller behandla någon
intressent illa.
2.2.2 Shareholder theory & Enlightened value maximization theory
Benson och Davidson (2010) resonerar kring ”shareholder theory” (aktieägarvärdeteorin) vilket
är motsatsen till “stakeholder theory” (intressentmodellen). Shareholder theory utgår istället
från att ett företag bör styras på ett sätt som gör att aktieägarnas önskemål och intressen
maximeras. Forskarna förklarar att förespråkarna till denna teori anser att det är ytterst omöjligt
att upprätthålla en god relation med alla intressentgrupper, eftersom alla har olika önskemål,
krav och intressen som kan bli motstridiga. Jensen (2002) framför en tredje teori, “Enlightened
value maximization” som förenar dem ovanstående teorierna eftersom båda anses som
väsentliga för att kunna maximera värdet i företaget, vilket enligt forskaren är det primära målet.
Forskaren är medveten om att det inte går att behaga alla intressen och önskemål men betonar
att ingen intressent bör ignoreras eller ses som mindre viktig på grund av det.
2.2.3 Agentteorin
Agentteorin, även kallad för principal-agent teorin, är en bolagsstyrningsmodell som har blivit
en grundteori inom forskningen för bolagsstyrning. I principal-agent modellen antas det att
ägarstrukturen hos börsnoterade företag ger företagsledningen (agent) incitament till att agera
med självintresse och opportunistiskt, medan ägarna(principal) har incitament att investera i
företaget (Lubatkin et al. 2005). Enligt teorin så leder denna självintressebeteende inom
företagsledningen till ett styrningssätt som avviker från det som krävs för att maximera
aktieägarnas avkastning. Teorin utgår därmed från en intressekonflikt mellan principalen och
agenten i bolagsstyrningen (Donaldson & Davis 1991).

Figur 3. Illustration av principal - agent förhållandet
Källa: Munro & Mouritsen (1996)
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Principal-agent relation
Jensen och Meckling (1976) menar att Agency Theory som är dess engelska benämning för
agentteorin, är en teoretisk förbindelse mellan agenten och principalen i ett företag. Vidare
beskriver författarna att agentteorin utgår från att förklara distinktionen mellan agenten som
även kan illustreras som företagsledaren och principalen som kan illustreras som aktieägaren.
Teorin grundar sig på ett kontraktbaserat förhållande mellan ägaren och ledningen, där ägaren
som är uppdragsgivare delegerar beslutsbefogenheter till ledningen som är uppdragstagaren
(Jensen & Meckling 1976). Det vill säga ägarna överlåter ledningen ansvaret och uppdraget att
fatta beslut samt styra företaget. Denna överlåtelse leder dessvärre till uppkomsten av olika
problem, eftersom kontrakten tenderar att vara inkompletta. Det som ligger till grund för denna
ofullständighet är människans natur gällande självintresse, begränsad rationalitet, riskhantering
samt även målkonflikter mellan olika medlemmar i organisationer. Med tanke på att
information som finns i organisationer även distribueras asymmetriskt blir det kostsamt för
principalen att veta vad agenten har åstadkommit i företaget.
Agentproblem uppstår eftersom agenten kan dölja information och vidta åtgärder som gynnar
egna intresset. Vilket leder till att principalen motiveras att investera i övervakning och dylikt
(Lubatkin et al. 2005). Principalen, det vill säga ägarna kan dock se till att deras intressen
tillgodoses genom två olika beteendemekanismer vid styrning, vilket är ett exit eller
voicebeteende. Dessa är två olika beteenden som signalerar nöje eller missnöje gentemot
ledningen. Med ett exitbeteende visar ägarna sitt nöje eller missnöje genom att antingen köpa
eller sälja sina aktier. Detta kan i sin tur påverka aktiekursen negativt eller positivt och därmed
ge ledningen en signal. Exitbeteende kan således innebär höga transaktionskostnader
då avyttring av ett stort aktieinnehav kan minska aktiekursen enormt. Medan ägare med ett
voicebeteende istället aktivt försöker få större inflytande i företaget, för att kunna styra
företagets agerande genom exempelvis ökad röstandel, ha direkta kontakter och representation
i företagsledningen . Ett beteende som större aktieägare har incitament till att utöva inom bolag
(Hirschman 1970; Hoskisson, Hitt, Johnson & Grossman 2002; Goodman, Louche,
Cranenburgh & Arenas 2014).
Agentkostnader
Enligt Jensen och Meckling (1976) orsakar överlåtelsen att motiven inom företaget kan riktas
åt olika riktningar på grund av skilda preferenser för risker. Eisenhardt (1989) diskuterar även
kring riskhanterings problematiken i sin artikel. Forskaren inleder med att beskriva två
grundläggande problem som leder till agentkostnader. Första problemet är skilda intressen och
mål som leder till en situation, där det blir svårt och kostsamt för principalen att övervaka samt
kontrollera om agenten agerar ändamålsenligt utan ett självintresse. Det andra problemet är
kopplat till risk då olika riskpreferenser leder till en situation där parterna föredrar olika typer
agerande, vilket kan bli problematiskt för styrningen av företaget.
Lubatkin et al., (2005) menar i sin studie att agentteorins bolagsstyrningsmodell utgår från fyra
centrala antaganden:
1.

Opportunism är ett ständigt allvarlig hot eftersom det opportunistiska beteendet ligger
i företagsledares natur. Därmed kommer de agera utifrån egenintresse även om deras
beteende minskar aktieägarnas förmögenhet.
2.
Företagsledares tendens att agera opportunistisk orsakas enbart av dess strävan efter
egen nyttomaximering, eftersom de är ekonomiskt rationella. På grund av den
ekonomiska rationaliteten är det endast kontraktbaserade relationer mellan individer
som gäller.
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3.

Det förekommer informationsasymmetri hos börsnoterade företag, eftersom ägarna är
helt avskilda från den dagliga kontrollen och är även rationellt begränsande. Därmed
har företagsledningen i sin tur begränsad förmåga att särskilja mellan vad som är ett bra
beteende eller självintressebeteende vid styrningen.
4.
Modellen antar även att de beteendemässiga antagandena som exempelvis
opportunism samt den tvingande överenskommelsen mellan parter inte är nationellt
avgränsat, utan en spegelbild av alla länders bolagsstyrning.
Agentteorins begränsningar
Flera teoretiska ställningstaganden angående agentteorin har skett genom åren där agentteorin
anses vara det dominerande paradigmet inom bolagsstyrning, trots detta har forskare (se North
1990) uppmärksammat flera teoretiska gränser för agentteorin som visar sig inom flera
dimensioner. North (1990) argumenterar bland annat för att agent-principal modellen ignorerar
de ekonomiska relationer som grundar sig inom ramen för de formella och informella
institutioner i ett land. North (1990) menar att dessa institutioner varierar beroende på vilket
land man befinner sig i. I exempelvis författarna Lubatkin et al., (2005) studie visade det sig att
Sveriges bolagsstyrning karakteriseras av ett kollektivt intresse och ansvarstagande. Med detta
resultat i beaktande understryker författarna att bolagsstyrningen i Sverige grundar sig på ett
kollektivt ansvarstagande, ömsesidighet samt godvillig överensstämmelse.
Ytterligare förklarar författarna att företagsledare i Sverige är mindre benägna att agera
opportunistiskt för att öka det egna intresset i företaget. Dessa resultat visar sig stå i kontrast
mot agentteorins grundläggande antaganden. Forskarna Aguilera och Jackson (2003) förklarar
ytterligare att begränsningen med agentteorin är att det inte tar hänseende till att olika
målsättningar kan finnas hos ledningen inom olika länder. Teorin utgår även endast från
relationen mellan ledningen och ägarna samt bortser från andra relationer i bolagsstyrningen,
vilket kan se annorlunda ut mellan länder. I linje mellan North (1990) och Lubatkin et al., (2005)
menar forskarna även att teorins begränsning ligger i att olika länders institutionella omgivning
inte beaktas.
Agentkostnader & Ägarstruktur
Ägarstrukturen inom länders bolagsstyrning kan enligt Hillier et al.,(2016) vara en
bakomliggande orsak till uppkomsten av agentproblem. Forskarna menar att många stora bolag
inom de anglosaxiska länderna har flera små aktieägare, det vill säga har ett spritt ägarstruktur.
Vilket enligt forskarna leder till att aktieägare i dessa bolag inte kan inneha tillräckligt mycket
makt för att kunna få möjligheten att kunna påverka ledningen. Detta leder till att ledningen får
den övergripande kontrollen av bolagsstyrningen. Problemet med detta är det blir svårt att
kontrollera om ledningen agerar utifrån aktieägarnas önskemål eller sitt egenintresse. Inom
europeiska länder föreligger en annan typ av problem då de flesta europeiska bolag
har kontrollerande aktieägare med ett stort aktieinnehav, det vill säga ett koncentrerat
ägarstruktur (Hillier et al. 2016). Därmed menar Hillier et al., (2016) och La Porta, Shleifer &
Vishny (2000) att det skapas en risk för agentkostnader inom bolag med dominerande
aktieägare eftersom företagsmål och intressen blir styrda av enskilda individer eller grupper på
bekostnad av mindre aktieägare, då de stora delägarnas intressen kommer att främst tas i
beaktande av ledningen vid styrning av bolaget.
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Gilson (2006) menar däremot att kontrollägare inom bolag kan vara effektivt då det tenderar att
minska agentkostnader, eftersom dessa ägare är engagerade i bolaget vilket i sin tur leder till
ökad övervakande av att bolagets styrs åt rätt riktning samt motverkar förekomsten av
egenintresse hos ledningen. (Gugler & Yurtoglu 2003) menar även att när det gäller incitament
till att övervaka ledningen i företaget är det mycket större vid ett koncentrerat ägande än i
företag med spritt ägarstruktur, eftersom möjligheten för individuella aktieägare att övervaka
är mycket mindre. I linje med Gugler och Yurtoglu (2003) menar Frankfurter och Wood (2002)
att det uppstår högre agentkostnader i företag med spritt ägande jämfört med koncentrerat
ägande. Goldberg, Danko & Kessler (2016) menar däremot att i företag med spritt ägarstruktur
har en högre nivå av transparens och översikt över företaget jämfört med företag med
koncentrerat ägarstruktur.
Två typer av agent relationer
Storägare i företag med koncentrerat ägande har högre förmåga och möjlighet att kontrollera
samt kan även avsätta ledningen, därmed är det sannolikt att ledningen blir tvungen att styra
företaget i enlighet med ägarnas intressen. Detta övervinner i sin tur informationsasymmetrin
mellan ledningen och ägarna (Hill & Snell 1989). Problematiken som däremot uppstår i företag
med ett koncentrerat ägande är när storägare har andra intressen och fattar beslut som inte ligger
i linje med minoritetsägarna (Goldberg et al. 2016). Detta kallas för type 2 agency relationship
vilket är relationen mellan kontrollerande och mindre ägare inom ett bolag. Denna typ av
relation existerar inom bolag med koncentrerat ägarstruktur. Där de större ägarna kan genom
sin höga röstandel se till att bolaget styrs utefter det egna intresset, som skiljer sig från de mindre
aktieägarnas. Finns även type 1 agency relationship som existerar inom bolag med spritt
ägarstruktur. I detta fall uppstår agentproblemet när det sker intressekonflikter mellan ledningen
och ägarna (Hillier et al. 2016).

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram
Under de senaste åren har det skett ett paradigmskifte inom den finansiella marknaden vilket
har frambringat nya aktörer och ekonomiska koncept såsom bolagsstyrning, strävan efter ökat
aktieägarvärde (shareholder value) och transparens på marknaden. I relation till detta har
aktörer som företagsledare fått erhålla olika typer av roller. Förväntningar på företagsledares
agerande har även kommit att spela en viktig roll för hur företagsledare hanterar sin uppgift i
företaget (Tengblad 2004).
Den upplevda ansvarsskyldigheten som finns i företaget har också en påverkan på hur ledningen
väljer att styra företaget (Munro & Mouritsen 1996). Tidigare studier har visat på en positiv
effekt på organisationsprestation, det vill säga ett högre engagemang inom styrningen (Tseng
& Chung 2017). Ansvarstagandet företaget har gentemot sina intressenter kan dock bli
komplext med tanke på en alltmer växande och krävande grupp av intressenter (Sinclair 1995;
Munro & Mouritsen 1996). Beroende på vilket samhälle man lever i kan definitionen av ansvar
dock uttrycka sig på olika sätt (Sinclair 1995).
I likhet med ansvarstagande kan bolagsstyrning uttrycka sig på olika sätt beroende på kontext.
Den anglosaxiska ägarmodellen har däremot fått stå i centrum och blivit idealet för
bolagsstyrning men genom åren har det uppmärksammats skillnader, framförallt mellan de
anglosaxiska och europeiska länderna (Henrekson & Jakobsson 2008). Det har visat sig att
bolagsstyrningen inom de anglosaxiska länderna karaktäriseras främst spritt ägande och en
ledning som har störst kontrollfunktion inom bolaget. Medan bolagsstyrning inom europeiska
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länder såsom Sverige karaktäriseras av ett koncentrerat ägande, där ägarna oftast innehar störst
kontroll vid styrning av företaget (Doukas et al. 2002; Jonnergård et al. 2004). Forskning visar
på att ägarstrukturen även har en påverkande funktion när det gäller hur bolag väljer att tillämpa
en bolagsstyrningskod. Tidigare studier (se Arcot & Bruno 2006; Hooghiemstra & Van Ees
2011; Arcot et al. 2010; Andres & Theissen 2008) visar nämligen på högre kodtillämpning
bland bolag med ett spritt ägande, jämfört med bolag som har ett koncentrerat ägande.
Oberoende av kontext är intressenter något alla företag dagligen påverkas av. I
intressentmodellen illustreras de olika grupper av intressenter som påverkar och blir påverkade
av företaget. Modellen förklarar därmed en ömsesidig relation mellan företaget och dess olika
intressenter, samt grundar sig i tanken om att företaget bör ta hänsyn till de olika
intressentgrupperna (Wagner Mainardes et al. 2011). Dessa intressentgrupper inkluderas av
bland annat kunder, aktieägare, anställda, staten samt leverantörer. Inom intressentmodellen
finns det tre olika tolkningar, en moralisk, varumärkes och innovationstolkning. Det vill säga
en normativ tolkning av modellen samt en ekonomisk och innovativ tolkning (Egels 2003).
Motsatsen till intressentmodellen “stakeholder theory” är “shareholder theory” som istället
grundar sig i tanken om att företaget bör styras på ett sätt som leder till ökad maximering av
ägarnas avkastning, genom att se till aktieägarnas önskemål och intressen i företaget (Benson
& Davidson 2010). Dessa är två teorier står i kontrast mot varandra. Däremot har det utvecklats
en tredje teori så kallad “Enlightened value maximization theory” som är en kombination av de
ovanstående teorierna, en teori som enligt Jensen (2002) bidrar till maximering av värdet i
företaget.
Utöver dessa teorier finns en välkänd teori, så kallad agentteorin som blivit en grundteori inom
bolagsstyrning. Teorin har dock visat sig begränsad inom olika bolagsstyrningskontexter (se
North 1990; Lubatkin et al. 2005; Aguilera & Jackson 2003). Teorin har grundantagandet om
att ledningen agerar med självintresse och opportunistiskt medan ägarna investerar långsiktigt
i företaget. Det uppstår därmed intressekonflikter som leder till ett styrningssätt där
aktieägarnas avkastning inte maximeras (Lubatkin et al. 2005; Donaldson & Davis 1991). Det
finns däremot två beteenden, ett exit samt voicebeteende, som aktieägarna kan uppvisa
gentemot ledningen för att visa sitt nöje eller missnöje. Med ett exitbeteende kan aktieägarna
köpa eller sälja sina aktier och med ett voicebeteende kan aktieägarna istället försöka att aktivt
involvera sig mer i bolagsstyrningen, för att kunna påverka ledningens agerande (Hirschman
1970; Hoskisson et al. 2002; Goodman et al. 2014).
Beroende på ägarstruktur kan intressekonflikter emellertid uttrycka sig på olika sätt inom bolag.
I bolag med spritt ägande förekommer således agentkostnader mellan ledningen och ägarna,
även kallad för type 1-agency relationship. Där ledningen har övergripande kontroll över
bolaget och kan därmed styra bolaget utefter egenintresse (Hillier et al. 2016; Gugler &
Yurtoglu 2003; Frankfurter & Wood 2002). Medan det inom bolag med koncentrerat ägande
vanligtvis uppstår agentkostnader mellan de kontrollerande och mindre aktieägarna i bolaget,
eftersom de kontrollerande aktieägarnas intressen främst beaktas vid styrning av bolaget på
bekostnad av de mindre aktieägarna. Vilket anses vara en type 2-agency relationship (Goldberg
et al. 2016; Hillier et al. 2016; La Porta et al. 2000).

16

3. Svensk kod för bolagsstyrning
I detta avsnitt presenteras svensk kod för bolagsstyrning, det vill säga riktlinjer för god
bolagsstyrning. Kapitlet inleds med Kodens framväxt. Vidare beskrivs syftet med Koden följt av
Kodens målgrupp och innehåll. Kapitlet avslutas därefter med en presentation av Kodens
regler.

3.1 Kodens framväxt
God bolagsstyrning är att säkerställa att bolag med aktieägare drivs så effektivt, hållbart och
ansvarsfullt som möjligt. God bolagsstyrning leder i sin tur till ökad förtroende för bolagen
vilket är avgörande för dess fortsatta framgång. Med ökad förtroende skapas ett högre
företagsvärde samt ger potentiella och befintliga investerare ett ökat intresse och incitament till
att investera i bolagen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016). Förtroendekommissionen,
så kallad Kodgruppen, har tagit fram den ursprungliga Koden för svensk bolagsstyrning.
Kodgruppen bestod av sex ledamöter från det privata näringslivet samt tre ledamöter från
Förtroendekommissionen. Under våren år 2004 utformades ett förslag av kodgruppen gällande
svensk kod för bolagsstyrning. När det utarbetade förslaget utformades skapades en öppen
allmän debatt i samhället gällande förslaget. Den slutliga ursprungs Koden presenterades sedan
i december år 2004, baserad på inkomna synpunkter som framfördes i den allmänna debatten
och Koden infördes därefter i juli år 2005. Därpå har ett antal modifieringar av Koden, så kallad
anvisningar gjorts av Kollegiet och även ett par revideringar av Koden under de nästkommande
åren (Bolagsstyrning 2018). 1 december 2016 trädde den nya reviderade svenska koden i kraft,
vilket även är den senaste versionen. Revideringen implementerades för att kunna se till att
bolagsstyrningskoden är ändamålsenlig och uppdateras fortlöpande, för att kunna vara
uppdaterad med utvecklingen som sker både internationellt och nationellt (Kollegiet för svensk
bolagsstyrning årsrapport 2017).

3.2 Syftet med Koden
Svensk kod, det vill säga riktlinjer för svensk bolagsstyrning syftas till att stärka förtroendet för
börsbolagen i Sverige. Koden främjar bolagsstyrningen, vilket medför en positiv utveckling
inom bolaget. Koden ersätter inte lagstiftningen eller andra regler utan fungerar endast som ett
komplement för hur bolaget ska styras. Syftet är att tillföra en norm för hur god bolagsstyrning
ska tillämpas för att kunna uppnå en bättre ambitionsnivå hos bolagen. Normen är inte tvingade
förutsatt att bolagen redovisar samt motiverar om de väljer att kringgå Koden, det vill säga att
bolagen avviker från enskilda punkter. Detta ger en möjlighet för marknadens aktörer att
bedöma samt ta ställning till bolagens val av styrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning
2016). I linje med Kollegiets beskrivning menar Hammarskiöld och Hien (2004) även att syftet
med att Koden infördes var för att förbättra bolagsstyrningen inom svenska börsnoterade bolag,
samt för att kunna öka förtroendet i näringslivet. Kodens införande berodde även på tidigare
företagsskandaler som drabbat Sverige (Hammarskiöld & Hien 2004).
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3.3 Kodens målgrupp
Kodens målgrupp har sedan 2008 varit aktiebolag som är noterade på en reglerad marknad i
Sverige. Det finns för närvarande två reglerade marknader, NGM Equity och Nasdaq
Stockholm. De reglerade marknaderna innefattas av bolag med olika storlek och verksamheter,
därmed är Koden tänkt att kunna tillämpas av alla bolag oavsett dess skilda förutsättningar.
Detta ställer därmed ett krav på att Koden lämnar ett utrymme för bolagen att tillämpa enskilda
regler, men även ha möjligheten att frångå den om de hittar andra lösningar än de riktlinjer
Koden hänvisar till (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).

3.4 Kodens regler och innehåll
Koden innehåller riktlinjer gällande bolagsorganens funktion och roll samt förtydligar de
bestämmelser och principer som redan finns, gällande främjandet av en aktiv ägarroll och en
maktbalans mellan ägare, ledning och styrelse (Hammarskiöld & Hien 2004). Koden grundas i
ett antal numrerade regler, som baseras på god sed för svenska bolag som erbjuder handel av
aktier på en reglerad aktiemarknad i Sverige. Utländska bolag som erbjuder handel av aktier på
den svenska reglerade aktiemarknaden ska tillämpa Koden eller den bolagsstyrningskod som
gäller i det land som bolaget har sitt säte samt erbjuder noterade aktier. Bolagen som väljer att
avvika från Koden ska i bolagets årsredovisning tydligt presentera skälet till varför man valt att
inte förhålla sig till Kodens princip som baseras på “följ eller förklara”. Bolagen ska därmed i
sin bolagsstyrningsrapport som finns tillgänglig i bolagens årsredovisning presentera
tillämpningen av Koden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).
Arcot et al., (2010) beskriver att principen grundar sig i tanken om att långsiktigt kunna få en
mer effektiv och bättre bolagsstyrning. Bolagen ska själva kunna välja den struktur som lämpar
sig mest, samtidigt som strukturen ska gynna ägarna och andra intressenter. Emellertid menar
författarna att det även finns nackdelar med självreglering då det kan uppstå situationer där
företagen inte förklarar sina avvikelser alls eller på ett otydligt sätt. Till följd av detta ger det
upphov till en försämrad kvalité på årsredovisningen samt att företagens intressenter inte får
den information som krävs för att kunna bedöma bolaget.

3.5 Kodens regler som sammanfattas i Kollegiet
Kodens regler för svensk bolagsstyrning består av 10 punkter enligt nedan:
Kodregel 1 - Bolagsstämman
Det högsta beslutsfattande organet inom ett företag är bolagsstämman. Denna punkt strävar
efter att inför tredje kvartalsrapporten som ska lämnas på bolagets hemsida, ska bolaget ha
bestämt fastställt uppgifter om tid och plats för bolagsstämman. För att kunna skapa bättre
förutsättningar för aktieägarna (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).
Kodregel 2 - Valberedning
I denna punkt anges reglerna för valberedning angående val av arvodering som ska redovisas
av styrelsen och revisorn, för att sedan lämna förslag till var och en av styrelseledamöterna.
Valberedningen ska utses av bolagsstämman för att sedan kunna utse ledamöterna (Kollegiet
för svensk bolagsstyrning 2016).
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Kodregel 3 - Styrelsens uppgifter
Bolagets angelägenheter och aktieägarnas intresse ska förvaltas av styrelsen. Styrelsen ska följa
ett antal numrerade punkter för att kunna förvalta bolaget rätt. Väsentliga uppdrag som har
utförts av den verkställande direktören ska därefter även godkännas av styrelsen (Kollegiet för
svensk bolagsstyrning 2016).
Kodregel 4 - Styrelsens storlek och sammansättning
För att kunna skapa effektivitet och integritet inom företaget för att förvalta bolagets
angelägenheter, är det viktigt att styrelsen ska ha rätt storlek och sammansättning för att kunna
säkerställa det. Bolaget ska även sträva efter att ha en jämn könsfördelning inom bolaget med
hänsyn till bolaget verksamhet (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).
Kodregel 5 - Styrelseledamots uppdrag
Denna punkt upplyser om att man ska tillvarata bolagets och dess ägares intressen genom att
styrelseledamot ska tillägna tid och omsorg för att kunna tillämpa det. Var och en av
ledamöterna ska på ett självständigt och integrerat sätt kunna tillgodose bolagets samtliga
aktieägares intressen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).
Kodregel 6 - Styrelseordförande
Alla bolag måste utifrån bolagsstämman utse en ordförande i styrelsen. Styrelsens ordförande
har ett specifikt ansvarstagande för att kunna arbeta väl organiserat samt att styrelsens arbete
bedrivs effektivt (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).
Kodregel 7 - Styrelsens arbetsformer
Styrelsens arbetsformer ska vara tydliga och väl dokumenterade samt fastställas av styrelsen.
Verkställande direktören ska både inför och mellan styrelsens sammanträden ge styrelsen
nödvändiga underlag för att kunna fatta väl motiverade och styrkta beslut (Kollegiet för svensk
bolagsstyrning 2016).
Kodregel 8 - Utvärdering av styrelse och verkställande direktör
Denna punkt utgör en bedömning av styrelsens samt verkställande direktörens prestationer, och
dess fortlöpande utveckling i arbetet baseras på regelbunden och systematisk utvärdering
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).
Kodregel 9 - Ersättningar till ledande befattningshavare
Vid beslut om ersättningar till befattningshavare i en ledande position ska bolaget ha
formaliserade och välbekanta processer som ska följas. Ledande befattningshavares
ersättningar och anställningsvillkor ska syftas till att säkerställa de tillgångar som finns i bolaget
till en befattningshavare som har den kompetens som bolaget kräver gällande bolagets
anpassade kostnader samt i verksamhetens avsedda effekter (Kollegiet för svensk
bolagsstyrning 2016).
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Kodregel 10 - Information om bolagsstyrning och hållbarhet
Bolagets styrelse ska årligen i en bolagsstyrningsrapport eller på sin webbplats informera
aktieägare och kapitalmarknaden hur bolagsstyrningen fungerar, samt hur svensk kod för
bolagsstyrning tillämpas. Bolagsstyrningsrapporten bör innehålla bolagsspecifika förhållanden
och behöver inte återge innehåll gällande andra regleringar. En hållbarhetsrapport och
information på webbplatsen gällande hållbarhetsupplysningar ska även årligen återges av
styrelsen i vissa bolag, som ger aktieägare och kapitalmarknaden förståelse kring företagets
ställning, utveckling och de konsekvenser som uppstår av verksamheten (Kollegiet för svensk
bolagsstyrning 2016).

Figur 4. Den svenska modellen för bolagsstyrning
Källa: Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2016)
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4. Metod
I detta avsnitt kommer det att presenteras hur den empiriska undersökningen för studien har
utförts. Kapitlet inleds med motiveringar av studiens metodologiska val med studiens syfte och
problemformulering i åtanke. Följt av en beskrivning kring datainsamlingen, studiens
tillförlitlighet, urval, samt de bortfall som förekommit. Avsnittet innefattas avslutningsvis av en
metod- och källkritik.

4.1 Forskningsmetod
För att kunna besvara uppsatsens undersökningsfrågor med de teorier och modeller som ligger
till grund för denna uppsats, avser studien att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys som
metod. Det finns två olika typer av innehållsanalys, kvalitativ och kvantitativ. Det som skiljer
ansatserna åt är att en kvantitativ innehållsanalys används vid beräkning eller mätning av
begrepp. Kvalitativ innehållsanalys används när en text ska granskas samt tolkas (Granskär &
Höglund-Nielsen 2012; Bryman & Bell 2013). Valet av den kvalitativa ansatsen har gjorts med
utgångspunkt från metodval från tidigare studier (se Arcot & Bruno 2006; V.Werder et al. 2005;
Hooghiemstra & Van Ees 2011; Andres & Theissen 2008) samt för att kunna besvara studiens
undersökningsfrågor.

4.2 Kvalitativ undersökning
Studien ämnar undersöka offentlig information i form av årsredovisningar samt
bolagsstyrningsrapporter, där texter granskas och tolkas. Därmed anses en kvalitativ
innehållsanalys som en lämplig undersökningsansats för denna uppsats (Granskär & HöglundNielsen 2012). Det finns två metodologiska angreppssätt som man kan använda sig av vid en
kvalitativ innehållsanalys, för att kunna besvara frågeställningen på det sätt man tänkt sig,
induktiv och deduktiv. Den induktiva ansatsen kännetecknas av observationer i form av
empiriska data som samlas in för att sedan kunna generaliseras. För att kunna besvara
undersökningsfrågorna och analysera den insamlade empirin, utgår denna studie från en
deduktiv ansats. Detta innebär att informationen som erhålls i denna studie baseras på befintliga
teorier och tidigare forskning för bolagsstyrning (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Studien
har även utgått från ett kodningsschema för tolkning av bolagens årsredovisningar och
bolagsstyrningsrapporter. Det finns två abstraktions-tolkningsnivåer som en innehållsanalys
kan innehålla, latent och manifest. På manifest nivån uttrycks texten på ett beskrivande sätt, i
form av en analys. Medan latent nivån uttrycks genom att läsa mellan raderna för att kunna
tolka vad som sägs i texten (Graneheim & Lundman 2004). Inom denna studie har material
analyserats på båda nivåerna, då det synliga i texten granskats för att sedan kunna tolka den
insamlade empirin, gällande OMX30 bolagens tillämpning av Koden.

21

4.3 Insamling av data
Det finns två olika sätt att samla in information till en studie, antingen genom primärdata eller
sekundärdata. Primärdata är den information som samlas in i form av personliga intervjuer och
observationer. Sekundärdata är den information som erhålls genom information som redan
finns tillgänglig och samlats in av andra forskare, såsom publicerade vetenskapliga artiklar
(Olsson & Sörensen 2011). Då denna studie syftar till att granska och tolka befintlig information
i form av årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter från åren 2013–2017 anses
sekundärdata som mest lämplig för denna studie. Studien har även sammanställt information
från vetenskapliga artiklar och böcker som sedan sammankopplats vid analysen av den
insamlade empirin. Den insamlade informationen från bolagens årsredovisningar och
bolagsstyrningsrapporter finns publicerad på bolagens hemsidor.
Denna studie har valt att utgå från bolag på Nasdaq, som finns noterade på OMX30
Stockholmsbörsen Large Cap listan år 2018, den 24 april. Information gällande hur bolagen i
praktiken följer Koden har tagits från respektive bolags årsredovisningar samt
bolagsstyrningsrapporter. Bolagens årsredovisningar och företagshemsidor har även granskats
för att kunna se vilken typ av ägarstruktur som finns inom respektive företag. Studien utgår från
Söderström, Berglöf, Holmström, Högfeldt och Milgroms (2003) definition för ägarstruktur,
där koncentrerat ägande tillämpas när en ägare eller aktieägargrupp kontrollerar minst 25
procent röstandel i bolaget, medan det inom ett spritt ägande innehas mindre än 25 procent
röstandel. Studien utgår från denna definition för koncentrerat ägande respektive spritt ägande
eftersom ett röstinnehav på över 25 procent visar på en väldefinierad ägare eller aktieägargrupp
inom ett bolag, som i praktiken ger operativ kontroll av bolaget och kan därmed ses som en
tydlig kontrollägare (Söderström et al. 2003; Henrekson & Jakobsson 2008).
Information som behandlar kodreglerna som finns inom svensk kod för bolagsstyrning och dess
innebörd, har hämtats från Kollegiet för svensk bolagsstyrning hemsida samt Kollegiets
årsrapporter. För att få en överskådlig bild har studiens insamlade material sammanställts i
dataprogrammet Excel i form av tabeller och diagram, där det först görs en uppställning av
vilken ägarstruktur de studerade bolagen har, följt av respektive bolagens tillämpning av Koden.
För en fullständig redogörelse av den empiriska sammanställningen, se bilaga 1 och 2.

4.4 Urval
På Stockholmsbörsen finns det tre listor som uppdelas beroende på börsvärde. Dessa listor
kallas för Small Cap, Mid Cap och Large Cap (Avanza 2018). Denna studie utgår från Large
Cap listan genom att titta på OMX30. Studien har valt att utgå från denna lista eftersom den
innefattas av bolag med ett högt börsvärde och består av bolag med stor kompetens och kunskap
kring bolagsstyrning. Därmed anses OMX30 Stockholmsbörsen som representativ för svensk
bolagsstyrning. Denna lista är även relevant för studiens syfte då börsbolagen ingår i Kodens
målgrupp. Populationen inom denna studie är således alla aktiebolag i Sverige och urvalet
består av börsnoterade företag inom OMX30 Stockholmsbörsen. För att kunna besvara
undersökningsfrågorna har studien utgått från ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att
forskare i synnerhet tenderar att ägna sig åt ett litet antal enheter i undersökningen för att kunna
besvara en frågeställning. Detta betyder att denna studie inte valt att använda sig av ett
sannolikhetsurval som vanligtvis är designad för att producera kvantitativa data, där forskare
följer statistiska lagar vid en surveyundersökning. Vid en kvalitativ ansats är det emellertid
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svårt för forskare att använda sig av ett sannolikhetsurval, eftersom studien utgår från att studera
ett specifikt urval (Denscombe 2009). Studien syftar till att endast studera börsnoterade bolag i
Sverige som är noterade på Stockholm Large Cap OMX30, därmed har studien valt att tillämpa
en form av bekvämlighetsurval. Studien har valt att endast inrikta sig mot börsnoterade
aktiebolag, då det i 6 kap 6 § årsredovisningslagen SFS 1995:1554 finns ett krav på att
aktiebolag som erbjuder handel av värdepapper på en reglerad marknad, ska upprätta en
bolagsstyrningsrapport i sin årsrapport (Riksdagen 2017). Privata aktiebolag som valt att inte
överlåta värdepapper för handel på en reglerad aktiemarknad, har inget krav att upprätta en
bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen. Med anledning till det har denna studie valt att
exkludera privata aktiebolag.

4.5 Studiens tillförlitlighet
Reliabilitet visar på om en undersökning medför en överensstämmelse mellan olika mätningar
med samma mätinstrument som studien har för avsikt att mäta. Vid varje mätning som görs ska
resultatet visas vara densamma oberoende av tidpunkt. Om undersökningen upprepas och visar
på en hög överensstämmelse tyder det på en hög reliabilitet (Olsson & Sörensen 2011). Validitet
beskrivs vidare av Olsson och Sörensen (2011) som ett mätinstrument som mäter det forskarna
syftar att mäta. Om undersökningen mäter det man syftar att mäta innebär det att
undersökningen visar på en hög validitet.
Inom en kvalitativ ansats är det svårt för forskarna att visa om deras data är exakt, träffsäker
och om undersökningen överensstämmer med samma mätinstrument. Därför väljer forskare
inom kvalitativa ansatser att använda termen “tillförlitlighet” vilket innebär att man verifierar
de aspekter inom forskningen som anses vara sanningsenliga och inte fokusera på det som ska
mätas (Lincoln & Guba 1985 se Denscombe 2009). Tillförlitligheten i denna studie är hög
eftersom studien avser mäta det som syftas till att mäta, då alla bolag beskriver hur de förhåller
sig till Koden, vilket gör att studiens undersökningsfrågor kan besvaras. Tillförlitligheten i
studien höjs ytterligare eftersom metodvalet är av relevans för denna typ av undersökning (se
V.Werder et al. 2005; Arcot & Bruno 2006; Hooghiemstra & Van Ees 2011). Med liknande
resultat som tidigare studier ökar även studiens legitimitet.
Bryman och Bell (2013) skriver att om en författare använder sig av en hög transparens kommer
man även kunna öka studiens tillförlitlighet. Detta innebär att tolkningen och användningen av
empirin samt metoderna kan skilja sig åt beroende på forskaren, dock ska det inte kunna påverka
studiens tillförlitlighet om man är transparent. I denna studie har vi emellertid strävat efter att
vara transparenta i metoden för att kunna öka studiens tillförlitlighet. Denna studie utgår från
tillgänglig information som erhålls från årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter, som
står till grund för att undersöka vilka riktlinjer för svensk kod börsnoterade företag avviker från.
Enligt Denscombe (2009) visar det på en hög tillförlitlighet då det som avses undersökas redan
finns nedskrivet i bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. Årsredovisningarna
och bolagsstyrningsrapporter granskas dessutom externt och internt, vilket även gör
informationen legitim för denna studie.
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4.6 Bortfall
I denna undersökning baseras studiens bortfall på de bolag som valt att inte tillämpa svensk kod
för bolagsstyrning. Efter en sammanställning av alla 30 bolag har studien fått ett bortfall på fyra
företag. ABB Ltd och Astrazeneca har valt att inte tillämpa den svenska bolagsstyrningskoden
under studiens alla undersökta år. ABB Ltd har valt att förhålla sig till Swiss Code of
Obligations för att med tillbörlig omsorg och på bästa sätt skydda bolagets intressen samt kunna
behandla aktieägarna lika (ABB Ltd årsredovisning 2013–2017). Astrazeneca har valt att
förhålla sig till UK Corporate Governance Code för att kunna tillämpa en god bolagsstyrning
(Astrazeneca årsredovisning 2013–2017). Alla utländska bolag som erbjuder handel av aktier
på den svenska reglerade marknaden ska tillämpa den svenska koden eller den Kod som gäller
i det land som bolaget har i sitt säte (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016). Detta innebär
att både ABB Ltd och Astrazeneca har rätt att erbjuda handel av bolagets aktier på den svenska
reglerade marknaden, trots att bolagets aktier är noterade i ett annat land. Studiens tredje
bortfall, Autoliv SDB har inte nämnt något om svensk kod för bolagsstyrning i sin
årsredovisning. Det fjärde bortfallet är Essity AB, mellan åren 2013–2015. Anledningen till
bortfallet är att Essity AB tidigare ingick i koncernen SCA. Bortfallen utgör en liten del av
studien, därmed anses det inte ha en omfattande effekt på studiens slutgiltiga resultat.

4.7 Metodkritik
Inom den kvalitativa traditionen byggs inte undersökningen på att finna en absolut sanning,
utan utgår istället från att sanningen finns i betraktarens ögon, då världens anses som komplex,
konstruerad, kontextberoende samt subjektiv (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Inom
kvalitativa studier är det därmed vanligt att forskaren gör egna personliga tolkningar i studien,
vilket kan ses som en svaghet med metoden eftersom det kan upplevas ha en lägre giltighet.
Trots att skilda tolkningar inom kvalitativa studier kan ses som en svaghet, ses det inom denna
studie som en möjlighet för att generera ny kunskap genom olika tolkningar och analyser, som
tidigare inte beaktas inom det studerade ämnesområdet. Granskär och Höglund- Nielsen (2012)
menar att nackdelen med en innehållsanalys kan vara att man arbetar alltför textnära, vilket kan
medföra risk för att helhetsbilden samt möjligheten för att kunna besvara forskningsfrågan går
förlorad. Detta är även något som har beaktats i studien. Därför har enbart relevant och viktig
information samlats in för att kunna besvara studiens forskningsfrågor samt syfte men även för
att minska risken för överblivet material.
Kritik som kan framföras i studien gällande metodval är att endast en metod tillämpats, det vill
säga det föreligger ingen metodtriangulering i undersökningen. Metodtriangulering är när olika
metoder såsom intervjuer, enkäter och observationer används i en undersökning vid insamling
av information. Det skapar därmed en möjlighet att utforska samt belysa en företeelse från olika
perspektiv, för att kunna fånga upp olika infallsvinklar i det som studeras (Olsson & Sörensen
2011; Bryman & Bell 2013; Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Trots detta anses studiens
metodval rimlig för denna studie, eftersom rapporterna anses överlämna tydlig och tillräcklig
information kring det som ämnas studeras. Tidigare forskare som studerat detta ämnesområde
har även använt sig av liknande metod, vilket ökar dess tillämpbarhet för studiens syfte.
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4.8 Källkritik
De referenser som ligger till grund för denna studie är hämtade från databaser som innefattas
av olika vetenskapligt granskade artiklar. Innan de vetenskapliga forskningsartiklarna
publiceras måste de först ha genomgått en granskning, vilket innebär att mer än en akademiker
ska ha granskat de vetenskapliga artiklarna innan publikationen. Detta innebär att de
vetenskapliga artiklarna likväl som de teorier som använts i denna studie har en hög
trovärdighet, då de även har en koppling till det studien ämnar studera. Studien har haft i åtanke
att beakta tidssambandet mellan de olika referenserna som använts. Därmed har studien haft i
avsikt att främst använda nyare källor från de två senaste decennierna. Emellertid innehåller
studien även äldre artiklar eftersom de har en förbindelse till det studien syftar att studera. Data
som använts i denna uppsats består av offentliga handlingar i form av årsredovisningar och
bolagsstyrningsrapporter som har hämtats direkt från bolagens hemsidor, vilket gör dessa
handlingar trovärdiga. Rapporterna är dessutom granskade av auktoriserade revisorer. Således
stärker detta tillförlitligheten, då informationen som finns tillgänglig i rapporterna ska granskas
med de lagar och etiska regler som finns. Bolag med rapporter som inte har granskats av någon
revisor, finns det däremot en högre risk för felaktig ,undangömd eller snedvriden information.

25

5. Empiri
I detta kapitel presenteras det sammanställda materialet som samlats in från årsredovisningar,
bolagsstyrningsrapporter och företagshemsidor, från de OMX30 bolag studien ämnar
undersöka. Den insamlade empirin kommer i senare kapitel tillsammans med den teoretiska
referensramen ligga till grund för studiens analys.

5.1 Börsnoterade bolag som undersökts
Inom kategorin Stockholm OMX30 finns det 30 bolag vars aktier är upptagna för handel på den
svenska reglerade marknaden, som studien har valt att studera (se figur 5). För att kunna
utvärdera Kodens funktionalitet och effektivitet, har denna studie undersökt de 30 bolagens
årsredovisningar samt bolagsstyrningsrapporter, från år 2013 till 2017.
OMX30 bolagen
Här nedan presenteras de 30 bolagen på Stockholmsbörsen som ingår i studien från åren 2013–
2017.
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Figur 5. OMX30 bolagen

Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

5.2 Datainsamling- Bolagens ägarstruktur
Det finns två uppmärksammade ägarstrukturer som bolag kan inneha, spritt respektive
koncentrerat ägande. Dessa ägarstrukturer kan påverka hur ett företag väljer att styra sitt bolag
(se Doukas et al.2002; Henrekson & Jakobsson 2008).
Diagrammet nedan (se figur 6) visar på en sammanställning på antal bolag i studien
med spritt respektive koncentrerat ägande under studiens alla undersökta år (2013-2017).
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Spritt respektive koncentrerat ägande

Ägarstruktur
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spritt ägande

koncentrerat ägande

Figur 6. Spritt respektive koncentrerat ägande

5.3 Datainsamling - Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning syftar till att främja god bolagsstyrning för det svenska
näringslivet. Koden bygger på självreglering och har tillkommit för att komplettera
lagstiftningen. Självregleringen är flexibel vilket innebär att bolagen själva kan välja om de vill
följa eller avvika från Kodens principer, men måste då ge en förklaring till varför man valt att
inte förhålla sig till principerna (Bolagsstyrning 2016). Den insamlade empirin gällande hur
bolagen valt att tillämpa Koden presenteras här nedan, i form av tabeller och diagram.
I tabellen nedan (se figur 7) redovisas en sammanställning av hur svensk kod för bolagsstyrning
tillämpas av alla 30 bolagen från åren 2013–2017. Vidare presenteras det hur många kodregler
bolagen valt att avvika från totalt under studiens undersökta år, samt hur många bortfall studien
erhållit från respektive år.
Tillämpning av Koden
Antal bolag utan avvikelser
Antal bolag med avvikelser
Antal avvikelser
Antal bortfall

2017
17
10
12
3

2016
19
8
11
3

2015
18
8
10
4

2014
17
9
12
4

2013
17
9
10
4

Figur 7. Tillämpning av Koden

I diagrammet nedan (se figur 8) redovisas en procentuell sammanställning av hur svensk kod
för bolagsstyrning tillämpas, av alla 30 bolagen från åren 2013–2017. Sammanställningen visar
på att 33 % av bolagen har valt att avvika från Koden och 67 % av bolagen har valt att inte
avvika. I diagrammet redovisas även studiens bortfall på 14 %.
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Tillämpning av Koden- Procentuell sammanställning

Large Cap - Stockholm OMX30
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Figur 8. Tillämpning av Koden- Procentuell sammanställning

Tabellerna nedan (se figur 9) är en sammanställning på hur många av de bolag (67%) som följer
Koden utan avvikelser samt de bolag som avviker från Koden (33 %), är bolag med spritt
respektive koncentrerat ägande under studiens alla undersökta år. Tabellen visar på att
majoriteten av studiens bolag med ett spritt ägande följer Koden utan avvikelser medan fler
bolag med koncentrerat ägande väljer att avvika från Koden.
Ägarstruktur & tillämpningen av Koden
År 2013
17 bolag totalt som inte avviker
9 bolag totalt som avviker
Spritt

12st Spritt

2st

Koncentrerat

5st Koncentrerat

7st

År 2014
17 bolag totalt som inte avviker

9 bolag totalt som avviker

Spritt

11st Spritt

3st

Koncentrerat

6st Koncentrerat

6st

År 2015
18 bolag totalt som inte avviker

8 bolag totalt som avviker

Spritt

13st Spritt

1st

Koncentrerat

5st Koncentrerat

7st
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År 2016
19 bolag totalt som inte avviker

8 bolag totalt som avviker

Spritt

13st Spritt

1st

Koncentrerat

6st Koncentrerat

7st

År 2017
17 bolag totalt som inte avviker

10 bolag totalt som avviker

Spritt

11st Spritt

3st

Koncentrerat

6st Koncentrerat

7st

Figur 9. Ägarstruktur & tillämpningen av Koden

I resultatet av sammanställningen (se figur 10) framgår det att majoriteten av studiens
alla undersökta bolag har rapporterat att de har valt att tillämpa Koden utan några avvikelser.
Totalt 12 st bolag rapporterar om att de följer Koden utan några avvikelser under åren 2013–
2017. Undersökningen visade även att det är 4 st bolag som valt att avvika ett år, och 2 st bolag
som valt att avvika två år. Bolagen som har valt att avvika tre år är 2 st, det finns dock inga
bolag som har valt att avvika från Koden i fyra år. I sammanställningen framgår det även att
det är totalt 6 st bolag som rapporterar avvikelser från Koden på studiens alla undersökta år.
Avvikelser från Koden

Avvikelser från år 2013 till 2017
Avviker alla år
Avviker fyra år
Avviker tre år
Avviker två år
Avviker ett år
Avviker inget år
0

2

4

6

8

10

12

14

Figur 10. Avvikelser från Koden

Efter insamlandet av data (se figur 11) under studiens alla undersökta år (2013–2017), redogörs
det att tillämpningen av Koden inte visar på en markant ökning eller minskning under denna
period. Det framgår även att samtliga bolag som valt att avvika från någon av koderna i
synnerhet endast avviker från en av kodreglerna. Antalet företag inom studien som visade på
fler än en avvikelse av kodreglerna, är endast 1–3 bolag från respektive år.
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Antal bolag som avviker från Koden

Antal bolag som redovisar olika antal avvikelser
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Figur 11. Antal bolag som avviker från Koden

I den genomförda undersökningen (se figur 12) framgår det hur många av studiens alla
undersökta bolag som har valt att avvika från någon av kodreglerna under åren 2013–2017.
Vidare visas det att bolagen tillsammans avviker från kodregel 2.4 totalt 29 gånger under denna
period, vilket även är den kodregel som majoriteten av bolagen valt att avvika från. Följt av
Kodregel 9.2 där bolagen totalt valt att avvika från kodregeln 10 gånger. De resterande
avvikelserna som presenteras avviker bolagen från totalt 4 gånger eller färre. I
sammanställningen av kodreglerna framgår det även att inget bolag som är noterat på OMX30
Stockholmsbörsen, har valt att avvika från någon av de resterande kodreglerna för
bolagsstyrning som Kollegiet redovisar.
Antal avvikelser från kodreglerna som bolagen redovisar under åren 2013–2017
Regel
1.2
2.4
2.6
4.4
7.2
7.3
7.6
9.2
9.5
9.7
9.8
9.9

2017
0
7
0
0
0
0
1
2
1
1
0
0

2016
1
7
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0

2015
0
7
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0

2014
0
4
1
1
0
1
0
2
0
0
2
1

2013
0
4
0
0
0
1
0
3
0
0
2
0

Totala
summan
1
29
1
1
1
2
1
10
1
3
4
1

Figur 12. Antal avvikelser från kodreglerna som bolagen redovisar under åren 2013–2017
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5.4 Förklaringar för avvikelser från kodregler
I enlighet med årsredovisningslagen framgår det tydligt att det finns ett krav på att bolag som
erbjuder handel av värdepapper på reglerad marknad ska även rapportera en
bolagsstyrningsrapport. Har bolagen valt att avvika eller inte tillämpa den svenska koden för
bolagsstyrning, måste bolagen även skriva en förklaring i rapporten till varför de har valt att
avvika eller inte följa Koden (Kollegiet för bolagsstyrning 2016). Av de förklaringar som
bolagen skriver om i sina årsrapporter, är det några bolag som är mer informativ än andra bolag.
Efter en sammanställning av empirin kan man i figur 12 se att de mest förekommande
avvikelserna hos studiens undersökta bolag är kodregel 2.4 och 9.2.
Majoriteten av de bolag som avviker från kodregel 2.4 ger förklaringen till att de representanter
som innehar störst aktieägarvärde även ska utses till valberedningens ordförande. Eller utse en
representant som har en viss anknytning till de största aktieägarna i bolaget, för att därefter
kunna tillgodose aktieägarnas intressen. Samtliga bolag som valt att avvika från Kodregel 9.2
förklarar att ledamoten har mest kompetens och kunskap för att medverka i ersättningsutskottet.
Nedan presenteras en sammanfattning av beskrivningen för kodreglerna 2.4 och 9.2, följt av
två exempel i form av citerade utdrag av de mest förekommande förklaringarna av de avvikande
kodreglerna. För en beskrivning av de övriga kodreglerna av Kollegiet, se bilaga 3. Företagen
nedan representerar de bolag som under alla undersökta åren har avvikit från någon av dessa
kodregler.
5.4.1 Avvikelse från Kodregel 2.4 – Valberedning
Denna punkt förklarar att styrelseledamöter kan vara i valberedningen men ska inte vara en
majoritet av ledamöter i valberedningen. Valberedningens ordförande ska dessutom inte vara
styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.
Utdrag 1
Kommentar: “Cristina stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen, vilket avviker från
vad Koden föreskriver. De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt beslut om
val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och
en naturlig följd av att Cristina stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt
hennes anknytning till bolagets största aktieägare.” (Kinnevik årsredovisning 2013–2017).

5.4.2 Avvikelse från kodregel 9.2 – Ersättningar “till ledande befattningshavare”
Gällande för denna punkt är att ordförande i ersättningsutskottet kan vara styrelsens ordförande.
Andra bolagsstämmovalda ledamöter ska dock i förhållande till bolagsledningen och bolaget
vara helt oberoende. Om styrelsen ser det som mer ändamålsenligt kan uppgifter av
ersättningsutskottet fullgöras av styrelsen, dock med krav att styrelseledamot inte deltar i
arbetet om ledamot ingår i bolagsledningen.
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Utdrag 2
Kommentar: “Under 2017 har ersättningsutskottet bestått av Bengt Kjell (ordförande), John
Tulloch och Matti Lievonen. Enligt huvudregeln i punkt 9.2 i bolagskoden ska de
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som ingår i ersättningsutskottet vara oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Eftersom John Tulloch bedömts som beroende i
förhållande till bolaget utgör således hans medverkan i ersättningsutskottet en avvikelse från
kodens regel. Bolaget bedriver en omfattande internationell verksamhet med många
medarbetare utanför Sverige, inte minst i Nordamerika. John Tulloch har lång erfarenhet från
seniora chefspositioner i den nordamerikanska stålindustrin. Hans kunskap om
ersättningsprinciper och ersättningsstrukturer i främst nordamerikansk stålindustri utgör ett
mycket värdefullt bidrag till utskottets samlade förmåga att hantera internationella
ersättningsfrågor på ett ändamålsenligt och rationellt sätt. Bolaget har därför gjort
bedömningen att värdet av John Tullochs medverkan i ersättningsutskottet överväger de
eventuella nackdelar som följer av att han inte anses oberoende gentemot bolaget. På angivna
grunder anser bolaget således att avvikelsen från punkt 9.2 i bolagskoden är motiverad.”
(SSAB årsredovisning 2013–2017).
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6. Analys
Följande avsnitt ämnar analysera studiens insamlade empiri från årsredovisningar,
bolagsstyrningsrapporter samt företagshemsidor. Detta för att ta reda på om det finns ett
mönster samt trend i hur de undersökta OMX30 bolagen väljer att förhålla sig till svensk kod
för bolagsstyrning. Kapitlet kommer därmed innefattas av en analys samt diskussion kring hur
studiens empiri förhåller sig till de teorier och befintlig forskning, som presenteras i studiens
teoretiska referensram.

6.1 Nya företagskoncept & Förväntningar av företagsledarens roll
Inom bolagens rapporter finns en genomgående betoning på bolagsstyrning och dess relevans
för bolagen, samt även en strävan efter att främja det långsiktiga värdet i företaget. Vilket kan
kopplas till Tengblads (2004) förklaring kring den finansiella marknadens blomstrande
utveckling och betydelse som bidragit till framväxten av nya marknadskoncept såsom
bolagsstyrning och strävan efter ökat aktieägarvärde. Todorovic (2013) menar att en fungerande
bolagsstyrning kan bidra med ökad avkastning och lönsamhet inom företaget. Följt av
förbättrad konkurrens, rykte och bättre relation med företagets olika intressenter. Baserat på
forskarens beskrivning av effekten av god bolagsstyrning faller det naturligt att samtliga bolag
inom denna studie väljer att följa Koden utan avvikelser. Detta kan bero på att bolagen vill
prioritera samt hålla en hög standard på bolagsstyrningen och därmed främja bolagets
avkastning samt rykte. Det höga fokuset på att tillämpa Koden kan även bero på företagens
strävan att locka till sig flera investerare. Vilket även är viktigt för ett företag enligt Todorovic
(2013), eftersom investerare hjälper till att finansiera företagen, vilket i sin tur kan leda till
företagens fortsatta utveckling och tillväxt enligt forskaren. Detta kan vara en bakomliggande
orsak till att många företag i studien väljer att följa svensk kod för bolagsstyrning, eftersom
syftet med Koden är att främja god bolagsstyrning som även är Kollegiets primära mål
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).
I studiens empiriska resultat framgår det att bolagen mestadels avviker från kodregel 2.4. med
främsta förklaring att styrelsens ordförande anses ha den kompetens som behövs, för att kunna
uppnå bästa resultat för bolaget och dess aktieägare. Detta kan kopplas till Fama och Jensens
(1983) beskrivning kring att en ledare med ökad kompetens och bra kännedom kring
verksamheten har en stor inverkan på företagets fortsatta resultatutveckling. Vikten av
kompetens, kunskap samt stor erfarenhet inom verksamheten kan även ses i förklaringen kring
avvikelsen från kodregel 9.2, eftersom samtliga bolag ansåg att ovanstående drag är avgörande
för att låta en ledamot som ingår i bolagsledningen även delta inom arbetet i
ersättningsutskottet.
Studiens resultat visar på en hög kodtillämpning bland de undersökta bolagen, trots att
regelverket bygger på självreglering. Den höga kodtillämpningen kan bero på att bolagen
säkerligen upplever att det finns förväntningar från främst aktieägare att företaget styrs med
hög standard och ansvarstagande. Detta kan kopplas samman med Tengblads (2004) förklaring
till begreppet förväntning, där han förklarar att förväntan betyder att en aktör anpassar sitt
beteende gentemot andra aktörers förväntningar, för att därefter kunna vidta ett ansvarstagande
(se figur 1). Tengblads (2004) förklaring av den karaktäristiska beskrivningen av
företagsledaren som administratör samt den högsta beslutsfattaren i företaget anses även
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överensstämma med studiens empiriska resultat, som visade på att ett fåtal bolag avviker från
kodregel 7 “styrelsens arbetsformer”. Kodregeln förklarar att den verkställande chefens roll
främst är att agera som en koordinator, för att kunna styra bolaget mot rätt riktning. Då ett fåtal
bolag avviker från denna kodregel kan det tyda på att den svenska koden har framfört en norm
gällande företagsledarens roll som en koordinator. Studiens undersökta bolag som valt att följa
svensk kod för bolagsstyrning, följer även per automatik den svenska modellen för
bolagsstyrning (se figur 4) där verkställande chefen utses till att vara den högsta beslutsfattaren
i företaget.

6.2 Ansvarstagande vid bolagsstyrning
Studiens resultat visar på att alla undersökta bolag följer kodreglerna 3, 5 och 6. Dessa riktlinjer
förklarar bolagets ansvarstagande gentemot sina aktieägare, samt styrelsens ansvar att arbeta
välorganiserat för att se till att dess arbete bedrivs effektivt i bolaget. Bolagens fokus på
ansvarstagande kan kopplas till Tseng och Chungs (2017) beskrivning gällande “Management
accountability”, vilket innebär att företaget upprätthåller ett ansvarstagande gentemot
allmänheten genom att följa föreskrivna standarder, förväntningar och referensramar. Bolagen
bär på ett ansvar att förklara sina avvikelser som baseras på Kodens princip “följ eller förklara”.
Vilket även kan kopplas till Sinclairs (1995) förklaring kring ansvarstagande som en ömsesidig
relation, där det finns ett krav på att ena parten förklarar samt tar ansvar för sina handlingar och
val.

6.3 Skillnader i länders bolagsstyrning
Skillnader i länders bolagsstyrning ligger främst i ägarstrukturen. Där europeiska länder
karaktäriseras av ett koncentrerat ägande, jämfört med anglosaxiska länder som istället
karaktäriseras av ett spritt ägande (se Doukas et al. 2002; Jonnergård et al. 2004). Studiens
resultat som undersöker enbart svenska börsnoterade OMX30 bolag visar på att ungefär hälften
av bolagen innehar spritt ägande respektive koncentrerat ägande (se figur 6). Detta resultat visar
på att betydligt fler bolag har spritt ägande än förväntat. Resultatet kan förklaras med Henrekson
och Jakobssons (2008) förklaring kring att globaliseringen och de finansiella marknadernas
utveckling har bidragit till att den svenska ägarmodellen försvagats. Det vill säga att bolag blivit
mer influerad av en anglosaxisk ägarmodell som kännetecknas av spritt ägande. Studien visar
däremot på att en majoritet av de undersökta bolagen har ett differentierat röstsystem. Bortsett
från studiens bortfall samt Swedbank har bolag med ett a eller b initial efter företagsnamnet ett
differentierat röstsystem (se benämningen av företagsnamnen i figur 5), vilket är en majoritet
av studiens undersökta bolag. Detta tyder på att ett differentierat röstsystem som är ett
kännetecknande drag för svensk bolagsstyrning överensstämmer med studiens undersökta
bolag. Detta system kan vara ett sätt för bolagen att se till att de största och mest investerande
aktieägarna får mest inflytande, oavsett ägarstruktur. Detta går även att koppla till ett annat
kännetecknande drag av den svenska modellen för bolagsstyrning, som enligt forskarna Doukas
et al., (2002) är främjandet av starka privata ägare som har en långsiktig investeringshorisont.
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6.4 Ägarstrukturens betydelse inom bolagsstyrning
Studiens visar på att en majoritet av de undersökta bolagen följer Koden utan några avvikelser
under studiens alla undersökta år. Detta kan förklaras med Andres och Theissens (2008) studie
där det visade sig att större bolag med högre börsvärde är mer följsamma till de riktlinjer som
finns. En annan anledning till detta resultat kan kopplas med Arcot och Brunos (2006)
förklaring om att det finns en fördel för bolagen att tillämpa bolagsstyrningskoder med bästa
praxis för att detta vidare ska kunna bidra till en bättre aktiekurs.
I studiens empiriska resultat går det däremot att se ett tydligt mönster gällande
kodtillämpningen i förhållande till bolagens ägarstruktur. Resultatet visar att bland studiens alla
undersökta bolag som följer Koden utan avvikelser mellan åren 2013-2017, utgör bolag med
spritt ägande en majoritet av de bolag som följer Koden utan avvikelser, i jämförelse med bolag
med ett koncentrerat ägande (se figur 9). Av studiens alla bolag som följer Koden men med
avvikelser, är det bolag med ett koncentrerat ägande som utgör en majoritet (se figur 9). Den
höga kodtillämpningen bland bolag med spritt ägande är ett resultat som tidigare studier även
påvisar (se Arcot & Bruno 2006; Arcot et al. 2010; Hooghiemstra & Van Ees 2011).
En bakomliggande orsak till att studiens resultat visar denna typ av mönster av
kodtillämpningen i förhållande till bolagens ägarstruktur, kan förklaras med Hooghiemstra och
Van Ees (2011) förklaring kring att ju högre koncentrerat ägarstruktur desto bättre
direkt kontroll och övervakning har aktieägarna gentemot bolaget, samt även större tillgång till
privat information. Av den anledningen förlorar tillämpningen av bolagsstyrningskoder sin
relevans i bolag med koncentrerat med tanke på minskad asymmetrisk information, som anses
vara ett problem bolagsstyrningskoder ämnar förhindra (Hooghiemstra & Van Ees 2011). Med
denna förklaring i beaktande faller det då naturligt varför studiens undersökta bolag med ett
koncentrerat ägande inte följer Koden med fullständig praxis.
I denna studie redovisas två stycken förklaringar av de vanligaste kodavvikelserna i studien,
vilket är kodregel 2.4 och 9.2 (se utdrag 1 och 2). Förklaringen för kodavvikelse 2.4 är ett utdrag
från Kinnevik (se årsredovisning 2013-2017). Ett företag som i studien anses inneha ett
koncentrerat ägande (se bilaga 2) Förklaringen av kodavvikelsen 9.2 är ett utdrag från SSAB
årsredovisning från år 2013-2017 som i studiens anses vara ett bolag som innehar ett spritt
ägande (se bilaga 2). Vid analys av båda utdragen går det att se att SSAB har en utförligare
förklaring av sin avvikelse, medan Kinnevik är mindre utförlig i sin förklaring. Detta kan
kopplas med Andres och Theissens (2008) studie som även visar på ägarstrukturens betydelse
för hur bolag väljer att förklara sina avvikelser. Forskarna finner att bolag med spritt ägande
har svårare att direkt kommunicera med sina aktieägare och att dessa bolag till skillnad från
bolag med ett koncentrerat ägande får mer press på sig att vara så utförliga som möjligt. Denna
förklaring kan även kopplas till varför majoriteten av de bolag som följer Koden utan avvikelser
är bolag med spritt ägande, eftersom det kan vara ett sätt för bolag med spritt ägande att uppvisa
för sina aktieägare att bolaget styrs enligt bästa praxis. Detta kan i sin tur ge en positiv signal
för bolagets aktieägare och andra potentiella investerare.
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6.5 Stakeholder theory-Intressentmodellen
Efter sammanställningen av det empiriska resultatet kan intressentmodellen ses som en
tillämpbar modell för svenska börsnoterade bolag inom OMX30 Stockholmsbörsen. Wagner
Mainardes et al., (2011) beskriver att intressentmodellen syftar till att tillfredsställa både interna
och externa intressenters intressen i bolaget, samt skapa en ömsesidig relation mellan bolaget
och dess intressenter. Intressentmodellen kan vara av stor vikt för bolagen, då det finns ett
återkommande mönster i bolagens förklaringar kring avvikelsen från kodregel 2.4 Valberedning. Denna kodregel beskriver bland annat att valberednings ordförande inte ska vara
styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).
De bolag som valt att avvika från kodregel 2.4-Valberedning förklarar i sin
bolagsstyrningsrapport (se utdrag 1) att det är viktigt att utse en representant från bolagets
största aktieägare till ordförande eller ledamot för valberedningen. Alternativt utse en
ordförande som har stark anknytning med de största aktieägarna, vilket går i linje med
intressentmodellens förklaring om bolagens hänsynstagande till sina intressenter. Forskarna
Mitchell et al., (2007) menar att en intressent som innehar attributen makt, angelägenhet och
legitimitet även är de som kommer kunna ha en inflytelserik påverkan på företaget. Detta kan
vara en anledning till att en ordförande med stort aktieinnehav eller anknytning med stora
aktieägare inom bolagen utses till att vara mest lämpad och representativ som ordförande i
valberedningen.
Studiens undersökta bolag som valt att avvika från kodregel 2.4 förklarar även att styrelsens
ordförande ses vara lämpad för att kunna uppnå bästa möjliga resultat för bolagets ägare.
Anledningen att utse en ordförande som ses som mest representativ eller har stark anknytning
till bolagets intressenter kan även kopplas till Egels (2003) tredje tolkning av
intressentmodellen, vilket är innovationstolkningen. Det vill säga bolagen tar stor hänsyn till
intressenters önskemål för att kunna främja innovationsprocessen och därmed öka den
långsiktiga lönsamheten inom företaget. Att utse en ordförande med stort aktieägande eller
anknytning till bolagets aktieägare kan därmed vara ett strategiskt tillvägagångssätt för bolagen
att optimera sin verksamhet, eftersom ordförande blir en representant som för fram aktieägarnas
olika önskningar och idéer som sedan kan främja bolagets utvecklingsmöjligheter.
Det empiriska resultatet visar även på att inga av de undersökta bolagen har under de 5 senaste
åren avvikit från kodregel 10 - Information om bolagsstyrning och hållbarhet. Denna kodregel
accentuerar att bolagen årligen inom sina bolagsstyrningsrapporter ska informera aktieägare
och övriga intressenter på kapitalmarknaden om bolagsspecifika förhållanden. Således ska
denna information ge aktieägare och andra intressenters förståelse kring bolagens ekonomiska
ställning, utveckling samt de konsekvenser som verksamheten medför för samhället (Kollegiet
för svensk bolagsstyrning 2016). Tillämpningen av denna kodregel visar på att det finns en
ökad transparens och öppenhet gentemot bolagets intressenter och därav en ömsesidig relation
mellan företaget och dess intressenter som betonas som viktigt för ett företag av forskarna
Wagner Mainardes et al., (2011). Egels (2003) diskuterar i sin artikel att användningen av
intressentmodellen har ökat med tanke på att intresset för etiska frågor i näringslivet har ökat.
Tillämpningen av kodregel 10 kan således ligga till grund för bolagens ökade intresse gentemot
sociala och miljömässiga frågor. Detta kan i sin tur kopplas till den moraliska tolkningen inom
intressentmodellen, där bolagen ser sig vara moraliska aktörer som ser till att verksamheten
drivs med ett moraliskt ansvarstagande och fokuserar inte enbart på att maximera vinst för
bolaget (Egels 2003).
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Inom denna studie anses det moraliska ansvarstagandet även stå i relation till
varumärkestolkningen av intressentmodellen, eftersom ett ökat moraliskt ansvarstagande kan
leda till att bolagen överträffar intressenternas önskemål och krav. Detta kan i sin tur skapa ett
starkare förtroende för bolagen och främja dess långsiktiga lönsamhet. Denna koppling dras i
studien eftersom en granskning av bolagens rapporter visar på en ökad betoning på det
moraliska ansvarstagandet gentemot sina intressenter. Detta kan vara en bakomliggande orsak
till bolagens ökade lönsamhet samt kan även förklara varför bolagen utses till att vara de mest
omsatta bolagen inom OMX30 Stockholmsbörsen.

6.6 Shareholder Theory & Enlightened value maximization theory
I Jensens (2012) studie uppmärksammas betydelsen av att inte ignorera någon intressent som
förklaras i “Enlightened value maximization theory” för att kunna maximera värdet inom ett
företag. I studiens årsrapporter visar det sig att även andra intressenters önskemål utöver
aktieägarna beaktas vid styrning av bolaget. Detta visar på att Enlightened value maximization
theory som förenar både shareholder och stakeholder theory, tillämpas av bolagen, eftersom
bolagen tar både hänsyn till sina aktieägare och andra intressenter som företaget påverkar eller
påverkas av (se figur 2). Jensens (2012) förklaring kan även ligga till grund till varför bolagen
har ett högt börsvärde samt är noterade på OMX30 Stockholmsbörsen.En annan bakomliggande
orsak till att 67 % av de undersökta bolagen följer Koden utan avvikelser samt beaktande till
olika intressenter vid styrning av bolaget kan också bero på Egels (2003) förklaring kring olika
intressenters innehav av maktmedel som påverkar företagen automatiskt. Detta kan därmed
ställa mer krav på att företagen tar hänsyn till andra intressenter genom att tillämpa Kodens alla
regler utan avvikelser, för att främja bolagets fortlevnad på marknaden.

6.7 Agentteorin
Agentteorin anses vara en grundteori inom bolagsstyrning som förklarar agent och principal
relationen inom ett bolag, det vill säga förhållandet mellan ledningen och ägarna (Lubatkin et
al. 2005). Teorin utgår från antagandet om att ledningen inom bolagen inte tillämpar ett
styrningssätt som krävs, för att kunna maximera aktieägarnas intressen och därmed skapas en
intressekonflikt (Donaldson & Davis 1991). Vid analys av studiens empiriska resultat finner
denna studie inte agentteorin som fullständig representativ för de undersökta bolagen.
Resultatet visar på att 67 % av de börsnoterade bolagen på OMX30 praktiskt tillämpar svensk
kod för god bolagsstyrning utan avvikelser. Tolkningen av det empiriska resultatet är att
bolagens höga tillämpning av Koden medför en begränsad risk för intressekonflikter mellan
främst ledningen och ägarna. En orsak till att många av studiens undersökta bolag följer svensk
kod, kan bero på att tillämpningen av Koden har kommit att bli en norm och ses som det mest
optimala sättet att styra ett bolag på. Denna norm som implementeras kan i sin tur begränsa risk
för målkonflikter samt ett opportunistiskt självintressebeteende, som enligt agentteorin är en
naturlig företeelse inom alla bolag.
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Det empiriska resultatet visar på att inget bolag avviker från kodregel 10, gällande riktlinjer
kring årlig information om bolagsstyrning och hållbarhet. Med detta resultat i beaktande anses
uppkomsten av agentkostnader som lägre inom bolagen, vilket ställer sig mot agentteorins
antagande om att informationen som finns i organisationer distribueras asymmetriskt och
därmed blir det kostsamt och svårt för principalen (ägarna) att kontrollera vad agenten
(ledningen) åstadkommit i företaget. En annan tolkning av det empiriska resultatet som talar
för låga agentkostnader är tillämpningen av Kodens princip “följ eller förklara”. Principen
ställer ett krav på företagen att motivera sina avvikelser från Koden. Detta medför ytterligare
ökad transparens då det underlättar för företagets aktieägare att veta hur ledningen styr bolaget.
Årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter är offentliga handlingar vilket även gör det lätt
för aktieägarna att ta del av den information som behövs för att kunna bedöma samt kontrollera
företaget. Principal - agent förhållandet som illustreras i figur 3 kan därmed appliceras på de
undersökta bolagen.
En begränsning med agentteorin är att den inte tar hänsyn till andra relationer i bolagsstyrning
än den mellan ledningen och ägarna enligt Aguilera och Jackson (2003) (se type 1 agency
relationship). Denna begränsning kan studien relatera till, då studien uppvisar att ungefär
hälften av bolagen har ett spritt respektive koncentrerat ägande (se figur 6). Därför kan det
finnas utrymme för agentkostnader av olika slag hos bolagen, eftersom agentkostnader kan
uttrycka sig på olika sätt beroende på ägarstruktur (se Hillier et al. 2016; La Porta et al. 2000;
Goldberg et al. 2016). Agentteorins applicerbarhet gällande intressekonflikter mellan ledningen
och ägarna, anses därmed vara högre hos studiens undersökta bolag med spritt ägande jämfört
med bolag med ett koncentrerat ägande, då bolagen med spritt ägande innehar en principalagent relation som agentteorin refererar till (se Hillier et al. 2016). Det vill säga finns risk för
att det uppstår intressekonflikter mellan ledningen och ägarna i bolaget.
Bolag med ett koncentrerat ägande har till skillnad från bolag med spritt ägande, aktieägare som
har större möjlighet till inflytande och kontroll. Problemet med asymmetrisk information kan
således även ligga på olika grad hos studiens undersökta bolag, där det enligt teorin är ett mindre
problem hos bolag med koncentrerat ägande (se Gilson 2006; Hooghiemstra & Van Ees 2011).
Aktieägarna möjlighet till kontroll och inflytande inom bolag med ett koncentrerat ägande, gör
det även möjligt till ett voicebeteende som enligt Hoskisson et al., (2002) är vanligast för större
aktieägare. Detta beteende kan enligt denna studie minska problemet med asymmetrisk
information och uppkomsten av intressekonflikter ytterligare hos studiens undersökta bolag
med ett koncentrerat ägande. Vilket minskar agentteorins applicerbarhet hos studiens bolag med
ett koncentrerat ägande ännu mer.
Däremot kan de större aktieägarna i studiens undersökta bolag utnyttja sin röstmakt och
voicebeteende genom att tillsätta en ledning som kan se till att bolagets styrs efter deras
egenintresse och inte de mindre aktieägarnas (se type 2 agency relationship). Denna analys går
att styrka med den mest förekommande förklaringen till avvikelsen från kodregel 2.4, med
motiveringen att ordförande i valberedningen utsetts eftersom ordföranden har störst
anknytning till de största aktieägarna i bolaget. Allt detta kan således medföra lägre möjlighet
för de mindre aktieägarna att få sin röst hörd i dessa bolag. Däremot kan aktieägare enligt
tidigare forskning (se Hirschman 1970; Hoskisson et al. 2002; Goodman et al. 2014) föra fram
sin röst genom ett exitbeteende (sälja eller köpa aktier) också. Möjligheten till detta beteende
kan även vara en bakomliggande faktor till varför bolag med spritt ägande utgör en majoritet
av de bolag som följer Koden utan avvikelser. För att som tidigare nämnt är den direkta
kommunikationen mellan ledningen och aktieägarna inte lika möjlig. Därmed kan hög
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kodtillämpning och transparens i bolag spritt ägande vara en strategi för att kunna göra sina
aktieägare tillfredsställda och för att kunna dra till sig potentiella investerare, då ett exitbeteende
enligt teorin skulle innebära höga transaktionskostnader för bolag (se Hirschman 1970;
Hoskisson et al. 2002; Goodman et al. 2014). Enligt agentteorin är opportunism ett allvarligt
hot eftersom det ligger i en företagsledares natur att agera opportunistisk trots att det minskar
aktieägarnas förmögenhet. I denna studie anses detta antagande generellt sätt som mindre
applicerbar för studiens undersökta bolag. Då inget bolag i studien avviker från kodreglerna 3
och 8, som utgår från att alla väsentliga uppdrag som utförts av bolagets verkställande chef även
ska godkännas av bolagets styrelse. Styrelsens och verkställande chefers prestationer och
fortlöpande utveckling i sitt arbete ska dessutom utvärderas regelbundet. Bolagens tillämpning
av dessa koder leder såldes till en mindre risk för ett opportunistiskt agerande utan att det
medför konsekvenser för bolaget.

6.8 Avslutande diskussion
Analysen visar på att de undersökta bolagen håller en hög standard för bolagsstyrning, genom
samtliga bolagens höga kodtillämpning utan avvikelser. Däremot utgör bolag med spritt ägande
en majoritet bland de bolag som följer Koden utan avvikelser, jämfört med bolag med ett
koncentrerat ägande. Ett resultat som tidigare nämnt främst kan bero på hur den direkta
relationen ser ut mellan aktieägarna och ledningen, det vill säga möjligheten till direkt
kommunikation eller inte. Oavsett vilken ägarstruktur de undersökta bolagen innehar går det att
se en ökad strävan efter att vidta ett ansvarstagande gentemot sina intressenter genom att följa
Koden, vilket visar på att det finns en ökad tillämpning av vad Tseng och Chung (2017) kallar
för “management accountability”. Efter en analys av bolagens förklaringar av den andra mest
avvikande kodregeln 9.2, visas kompetens även vara av stor vikt för studiens bolag, för att
kunna uppnå bästa resultat för verksamheten och dess intressenter samt aktieägare. Vilket står
i linje med Fama och Jensens (1983) studie kring kompetensens påverkan på företaget.
Med hänseende till studiens resultat som visar på hög tillämpning av Koden kan detta i
fortsättningen stärka det svenska bolagsstyrningsidealet samt normen om god bolagsstyrning
mot en positiv riktning, vilket även är det primära målet med svensk kod för bolagsstyrning
(Kollegiet för bolagsstyrning 2016). Företagen som är noterade på OMX30 Stockholmsbörsen
kan vara en bidragande faktor till den positiva utvecklingen av det svenska
bolagsstyrningsidealet. Då bolagens ökade tillämpning av Koden kan motivera andra
börsnoterade bolag att agera på liknande sätt, med strävan efter en sund bolagsstyrning. Den
höga konkurrensen och mer krävande intressenter på aktiemarknaden, kan även ställa
ytterligare krav på svenska bolag att följa Kodens riktlinjer. Den ökade tillämpningen av
Kodens riktlinjer kan i sin tur stärka bolagens konkurrenskraft och locka till sig flera potentiella
investerare, vilket Todorovic (2013) även bekräftar i sin studie. I framtiden kommer bolagens
avvikelser från Koden troligtvis att minskas, eftersom efterlevnaden av Koden utan avvikelser
skulle kunna ge bolagen en ytterligare kvalitetsstämpel och därmed skapa en konkurrensfördel
vid kamp om potentiella investerares kapital.
Studiens resultat visar på en stark tillämpning av Koden men detta behöver inte betyda att ett
opportunistisk beteende inte kan förekomma inom bolagen. Då studien både har bolag med ett
spritt respektive koncentrerat ägande kan detta beteende som tidigare nämnt även uttrycka sig
på olika sätt, då det förekommer olika relationer i dessa bolag. Denna undersökning visar
däremot på en ökad transparens samt öppenhet bland OMX30 bolagen. Vidare kan detta bidra
till ett begränsat utrymme för ett opportunistiskt agerande utan att det bidrar till negativa
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konsekvenser, såsom försämrat rykte och förtroende för bolagen. OMX30 bolagens agerande i
enlighet med de agentteoretiska antagandena skulle därför enligt denna studie inte vara ett
hållbart alternativ för bolagets fortlevnad. Detta på grund av de transaktionskostnader som kan
förekomma genom exempelvis aktieägarnas möjlighet till ett exitbeteende (se (Hirschman
1970; Hoskisson et al.2002; Goodman et al.2014). Vilket även kan vara en bakomliggande orsak
till den höga kodtillämpningen bland studiens bolag. Då bolagen vill kunna motverka
intressekonflikter som agentteorin förklarar, för att kunna skydda sig mot sådana kostnader.
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7. Slutsatser
Inom detta avslutande kapitel kommer studiens undersökningsfrågor att besvaras samt
slutsatser att presenteras. Avslutningsvis kommer avsnittet ge förslag till vidare forskning.

7.1 Slutsatser
Syftet med denna studie var att studera hur svensk kod för bolagsstyrning tillämpas i
börsnoterade bolag, genom att undersöka hur OMX30 bolag på Stockholmsbörsen förhåller sig
till Koden. Studien ämnade även ta reda på om det finns något mönster i hur OMX30 bolagen
väljer att följa Koden, beroende på vad de har för ägarstruktur. För att kunna undersöka detta
studeras OMX30 bolagen under en femårsperiod för att kunna få en överskådlig bild över hur
Koden tillämpas.
De undersökningsfrågor som ligger till grund för studien lyder som följande:
 Vilken ägarstruktur (spritt respektive koncentrerat ägande) utgör en majoritet bland
bolagen, samt har en högre kodtillämpning?
 Hur avviker bolagen från svensk kod för bolagsstyrning?
 Vilka punkter från Koden avviker bolagen från?
 Hur motiveras avvikelser från Koden?
Studiens resultat visar på att majoriteten (67%) av de undersökta bolagen i praktiken följer den
svenska koden för god bolagsstyrning och 33% av bolagen avviker från Koden. Det vill säga
efter den genomförda undersökningen går det att dra slutsatsen om att majoriteten av OMX30
bolagen följer Koden utan avvikelser. Ett resultat som visas i andra liknande studier som
studerat tillämpning av bolagsstyrningskoder (se V. Werder et al. 2005; Arcot & Bruno 2006;
Hooghiemstra & Van Ees 2011). Studiens resultat visar dock inte på en signifikant minskning
eller ökning av kodregler som bolagen avviker från, under åren 2013 till 2017. Ingen
ägarstruktur (spritt respektive koncentrerat ägande) utgör en majoritet bland studiens
undersökta bolag, utan fördelar sig ganska jämnt bland företagen (se figur 6). Under studiens
undersökta år visar det däremot på att bolag med spritt ägande utgör en majoritet av de
bolag (67%) som väljer att följa Koden utan avvikelser. Dessa bolag har en högre
kodtillämpning jämfört med bolag med ett koncentrerat ägande. Ett resultat som även bekräftats
av andra studier (se Arcot & Buno 2006; Hooghiemstra & Van Ees 2011; Arcot et al. 2010;
Andres & Theissen 2008).
Syftet med Koden är att tillföra en norm för tillämpning av god bolagsstyrning. Generellt sett
anses detta ha implementerats hos OMX30 bolagen, med tanke på bolagens höga ambitionsnivå
att följa Koden utan avvikelser (67%). Studiens resultat uppvisar även flest avvikelser från
kodreglerna 2.4-Valberedning (29 st) och 9.2-Ersättningar “till ledande befattningshavare”
(10 st) under studiens alla undersökta år. Den mest förekommande förklaringen till
kodavvikelse 2.4, är att den valda ordförande anses som mest representativ, då ordförande är
en stor aktieägare eller har en stark anknytning till de största aktieägarna. Den mest
förekommande motiveringen till kodavvikelse 9.2 är att den tillsatta har störst kompetens samt
kunskap för att kunna leda arbetet i ersättningsutskottet.
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7.2 Förslag till vidare forskning
Denna studie har bidragit med mer insyn kring svensk bolagsstyrning genom att studera hur
bolagen på Stockholmsbörsen OMX30 förhåller sig till svensk kod för bolagsstyrning och om
det finns ett potentiellt mönster mellan OMX30 bolagens ägarstruktur och hur de väljer att följa
Koden. Studien anses ha genererat ett resultat som eventuellt kan styrka tidigare
forskningsresultat. Undersökningen har sin begränsning i antal undersökta börsnoterade bolag,
då studiens endast valt att studera bolag på OMX30 Stockholmsbörsen. För framtida forskning
inom detta ämnesområde skulle det därför vara intressant att undersöka alla svenska bolag som
är noterade på Nasdaq. Börsnoterade bolag som ingår i kategorierna Small Cap, Mid Cap och
Large Cap för att kunna undersöka skillnader och likheter inom dessa kategorier, gällande
implementeringen av svensk kod för bolagsstyrning samt bolagens ägarstruktur.
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Bilagor
Bilaga 1. Datainsamling i Excel- Tillämpning av Koden
Sammanställning av rapporterna för år 2017

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Avviker Avviker inte Punkt
X
X

2.4
2.4
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

2.4
2.4, 9.2
2.4
9.5
2.4
X
X
X
X

X

2.4, 9.7
X
X

X

9.2
X

X

7.6
X
X
X
X
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Sammanställning av rapporterna för år 2016

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Avviker Avviker inte Punkt
X
X

2.4
2.4
X
X
X
X
X
X
X

X
X

2.4, 9.2
1.2, 2.4
X

X

2.4
X
X
X
X

X

2.4, 9.7
X
X

X

9.2
X
X
X

X

2.4
X
X
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Sammanställning av rapporterna för år 2015

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Avviker Avviker inte Punkt
X
X

2.4
2.4
X
X
X
X
X
X

X
X

2.4
2.4
X

X

2.4
X
X
X
X

X

7.2,9.7,2.4
X
X

X

9.2
X
X
X

X

2.4
X
X
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Sammanställning av rapporterna för år 2014

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Avviker Avviker inte Punkt
X

2.4
X
X
X
X
X
X
X

X
X

2.4
2.4
X

X

2.4
X
X
X
X

X

7.3, 9.8
X

X
X

2.6, 9.8
9.2
X
X

X

9.2, 4.4
X
X

X

9.9
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Sammanställning av rapporterna för år 2013

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Avviker Avviker inte Punkt
X

2.4
X
X
X
X
X
X
X

X
X

2.4
2.4
X

X

2.4
X
X
X
X

X

7.3 , 9.8
X

X
X

9.8
9.2
X
X

X
X

9.2
9.2
X
X
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Bilaga 2. Datainsamling i Excel- Bolagens ägarstruktur
De blåmarkerade rutorna under rubrikerna avviker/avviker inte, redovisas de bolag som har
ett koncentrerat ägande. Resterande rutor är bolag med spritt ägande.
Sammanställning av bolagens ägarstruktur år 2017

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden AB
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska
Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B
Total

Spritt

Koncentrerat

Avviker

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
14

Avviker inte

13

65

10

X
X
X
X
17

Sammanställning av bolagens ägarstruktur år 2016

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden AB
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska
Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B
Total

Spritt

Koncentrerat

Avviker

X
X

X
X

Avviker inte

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
14

X
X
X

X

13

8

66

X
X
19

Sammanställning av bolagens ägarstruktur år 2015

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden AB
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska
Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B
Total

Spritt

Koncentrerat

Avviker

X
X

X
X

Avviker inte

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
14

X
X
X

X

12

8

67

X
X
18

Sammanställning av bolagens ägarstruktur år 2014

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden AB
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska
Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B
Total

Spritt

Koncentrerat

Avviker

X
X

X

Avviker inte

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
14

12

68

X
9

17

Sammanställning av bolagens ägarstruktur år 2013

Företag
ABB Ltd
Alfa Laval
Assa Abloy
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autoliv SDB
Boliden AB
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Fingerprint Cards B
Getinge B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Svenska
Handelsbanken A
Tele2 B
Telia Company
Volvo B
Total

Spritt

Koncentrerat

Avviker

X
X

X

Avviker inte

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
14

X
X

12

69

X
X

9

X
X
17

Bilaga 3. Förklaringar till kodregler
Nedan presenteras citerade utdrag av Kollegiets förklaringar till alla de avvikande kodregler
som framkommit i studien:
Kodregel 1.2
“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 såvitt möjligt
samtliga styrelseledamöter närvara” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016 s. 11).
Kodregel 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” (Kollegiet för svensk
bolagsstyrning 2016 s. 13).
Kodregel 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. Valberedningen
ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 4.1 på att en jämn könsfördelning ska
eftersträvas. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära
anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras.
Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits
och, i vissa bolag, för den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av
sitt förslag. På webbplatsen ska samtidigt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval
uppgift lämnas om: • födelseår 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, • huruvida ledamoten enligt
valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
respektive större aktieägare i bolaget enligt 4.4 och 4.5, varvid valberedningen ska motivera
sitt ställningstagande om ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som
gör att oberoendet skulle kunna ifrågasättas, samt • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i
styrelsen” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016 s. 13-14).
Kodregel 4.4
“Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen. För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad
bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens
oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen, varvid bland annat följande
omständigheter ska vägas in i bedömningen: • om ledamoten är verkställande direktör eller
under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i bolaget eller ett närstående företag,
• om ledamoten är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget eller ett
närstående företag, • om ledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster
utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i
bolagsledningen, • om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande
affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett
närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller
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genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat
företag som har en sådan affärsrelation med bolaget,13 • om ledamoten är eller under de tre
senaste åren har varit delägare i, eller som anställd deltagit i revisionen av bolaget hos,
bolagets eller ett närstående företags nuvarande eller dåvarande revisor,• om ledamoten
tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör
bolagsledningen i bolaget, eller • om ledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande
till person i bolagsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om
denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och
betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende. Med närstående
företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna
eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av
avkastningen. Om bolaget äger mer än 50 procent av aktierna eller andelarna eller rösterna i
ett annat företag anses bolaget indirekt inneha det senare företagets ägande i andra företag”
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016 s. 15–16).
Kodregel 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” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016 s. 18).
Kodregel 7.3
“Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll. Styrelsen ska se till att bolaget har
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. 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
i bolagsstyrningsrapporten motivera sitt ställningstagande” (Kollegiet för svensk
bolagsstyrning 2016 s. 18).
Kodregel 7.6
“Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt granskas av
bolagets revisor” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016 s. 18).
Kodregel 9.2
“Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter
ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.19 Om styrelsen finner det
mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att
styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet” (Kollegiet för svensk
bolagsstyrning 2016 s. 20).
Kodregel 9.5
“För rörliga ersättningar som utgår kontant ska gränser för det maximala utfallet fastställas”
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016 s. 21).
Kodregel 9.7
“Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad
intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare.
Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas
ska inte understiga tre år. Program som innebär förvärv av aktier ska utformas så att ett eget
aktieinnehav i bolaget främjas. Program riktade till styrelsen ska utarbetas av bolagets ägare
och främja ett långsiktigt aktieägande” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016 s. 21).
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Kodregel 9.8
“Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett
belopp motsvarande den fasta lönen för två år” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016 s.
21).
Kodregel 9.9
 Ingen beskrivning lämnades för denna kodregel i den senaste revideringen av Koden
(se Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016).
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