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Sammanfattning 
I denna uppsats har vi arbetat utifrån problemformuleringen; Vilken kvalité har 
bolagsstyrningsrapporterna i Sverige samt hur kan granskning av kvalitén utföras?, vilket har 
lett till att vi har utfört en jämförande studie där vi utefter fyra kriterier på kvalité försökt 
kartlägga vilken kvalité de svenska bolagsstyrningsrapporterna håller ur ett 
aktieägarperspektiv.  

En bolagsstyrningsrapport är en rapport som framställs av bolaget själv där de har utgått från 
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) för att redogör för det egna bolagets styrning. 
Rapporten bygger på Koden vilken är framtagen av en statligt tillsatt grupp vars målsättning 
var att stärka förtroendet för svensk bolagsstyrning. Koden infördes 2005 och har allt sedan 
dess varit ett noteringskrav för svenskägda bolag på OMX - Large Cap. Koden bygger på 
begreppet ”följa eller förklara” vilket innebär att företagen har valet att antingen följa Kodens 
regler eller förklara och motivera varför de avviker från den. Med anledning av detta begrepp 
kan det skilja sig mycket mellan hur de enskilda företagen väljer att utforma sin rapport och vi 
var därför intresserade av att kartlägga vilken kvalité bolagsstyrningsrapporterna håller men vi 
ville också konstruera ett mätinstrument som eftersträvar objektiv granskning av nämnda 
kvalité.  

För att besvara vår problemformulering började vi med att utforma en granskningsmall för att 
mäta kvalitén på 30 systematiskt utvalda företags bolagsstyrningsrapporter. Denna mall kallas 
i uppsatsen Ursprunglig granskningsmall, där vi har utgått från fyra kvalitetskriterier som 
används av Öhrlings PricewaterhouseCoopers jury som varje år utser Årets bästa 
bolagsstyrningsrapport. Dessa kvalitetskriterier har vi sedan delat upp i olika parametrar som 
är tänkta att mäta kvalitén på bolagsstyrningsrapporterna. Härifrån gick vi vidare genom att 
analysera vårt resultat och de använda måtten och vi fann bland annat att kvalitén i genomsnitt 
var god då ett stort antal företagsrapporter översteg vår utsatta godkändgräns. Vi kunde också 
se att de företag som fått låga totalpoäng hade genomgående varit svaga inom alla 
kvalitetskriterier och motsvarande trend fanns hos de rapporter som fått höga poäng.  

Vi fortsatte sedan att kritiskt analysera de använda parametrarna i den ursprungliga mallen för 
att slutligen presentera en omarbetad granskningsmall som grundar sig på våra slutsatser av 
studien. Denna omarbetade granskningsmall är, vad vi enligt vår studie, har kommit fram till 
är det bästa sättet att mäta bolagsstyrningsrapporters kvalité.  
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1 Introduktion 
”Bolagsstyrning, på engelska corporate governance, handlar i grunden om hur bolag, som 
inte leds av sina ägare, ska drivas med sina ägares intresse för ögonen” (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning – Bolagsstyrning, 2009-02-02). Bolagsstyrningen verkar för att företagets 
prestationer omsätts på så ett sådant sätt att intressenternas efterfrågan på värde tillfredställs 
(Skog, 2005). I Sverige finns sedan 2005 en svensk kod för bolagsstyrning med syfte att stärka 
förtroendet för hur företag sköts (Svensk kod för bolagsstyrning, 2005). 

1.1 Ämnesval 
Svensk kod för bolagsstyrning utgavs för första gången 2005 och i juli 2008 har Koden på nytt 
blivit aktuell då den reviderades. Med tanke på de skandaler som har uppdagats under 2000-
talet, med koppling till bolagsstyrning, har regler kring bolagsstyrning blivit mer och mer 
aktuella (Svensk kod för bolagsstyrning, 2005). Vi har i denna uppsats valt att fokusera på 
bolagsstyrning för att detta aktuella ämne är både relaterat till vår utbildning samt intressant.  

1.2 Problembakgrund 
I början av 2000-talet hade svenska företagsledningar och styrelser i publika företag varje år 
ansvaret för ett par tusen miljarder kronor vilket då var ungefär en fjärdedel av Sveriges 
samlade förmögenhet (Tson Söderström, 2003). Investerare kräver av företagsledningen att de 
framställer information om bolaget avseende företagets prestationer och framtida planer i 
utbyte mot att de tillför kapital (Palepu, et. al., 2007). Några dominerande frågeställningar 
gällande förvaltningen av detta kapital är vem företaget ska ledas av och hur mycket kapital 
ledningen ska anförtros samt hur det ska säkerställas att detta kapital används på ett 
ansvarsfullt sätt (Tson Söderström, 2003). Dessa frågor uppkommer i samband med att 
bolagsstyrningens syfte ska kunna förverkligas i praktiken. Syftet är att ”...bidra till stabilitet 
på finansmarknaden och samhällsekonomisk tillväxt samt bidra till företagens 
konkurrensförmåga.” (Sevenius, 2007, s. 25). 

I Sverige har vi ett kontrollägarsystem1 där antal röster inte är sammankopplad med andelen 
investerat kapital och detta faktum leder till att investerarna kan ha stor kontroll även om de 
inte äger en så stor del av företagets egna kapital (Eklund, 2008). Möjligheten för investerare 
att påverka bestäms av röstvärdet medan incitamenten till företagets värdemaximering är 
kopplade till hur mycket eget kapital aktieägaren har köpt (Eklund, 2008). De traditionella 
sätten att kommunicerar med intressenter har länge varit genom årsredovisningen, men den 
vägen är dock begränsad ur det faktum att den främst rapporterar vad som har skett istället för 
att fokusera på vad som komma skall (Palepu, et. al, 2007). Den ökande globaliseringen har 
gjort att det tvingande informationsutgivandet inte räcker till för att företagen skall redovisa 
all information som de har tillgänglig och då uppstår det informationsasymmetri. Detta 

                                                 
1 Kontrollsystem innebär att ägandet är centrerat till en liten skara som tillsammans innehar det kontrollerande 
ägandet och där minoritetsskyddet är svagt. De kontrollerande ägarna har också stort inflyttande och en 
övervakande relation gentemot företagsledningen (Tson Söderström, 2003) 
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problem med ojämnt fördelad information, mellan företagsledningen och investerare, kan 
lösas genom att företaget producerar frivillig information som reducerar informationsgapet 
(Healy & Palepu, 2001). Företag ger ogärna ut information utan att det finns fördelar för dem 
och en typ av incitatiment för att tillhandahålla frivillig information är att företaget kan 
reducerar sina kostander för att få extern finansiering i och med att frivillig information lättare 
når personer utan någon direkt kontakt med företaget (Healy & Palepu, 2001; Merton, 1987). 
Denna typ av information sänder också ut signaler om att organisationen är transparent och 
lätta att få insyn i, vilket inger förtroende på kapitalmarkanden samtidigt som den motverkar 
tolkningproblem som kan uppkomma mellan de som skriver årsredovisningen och de som 
läser den (Gibbins, et. al., 1990). 

Förtroendet för svenska bolag har historiskt sett varit lågt och blev med den finansiella krisen 
i början av 1990-talet ännu lägre, detta ansågs delvis beror på avsaknaden av en tydlig 
bolagsstyrning (Kodbarometern, 2006). Under 1990-talet och början av 2000-talet 
uppdagades olika skandaler där ledningen för stora bolag visat sig fuska, främst med 
ersättningen till sittande och avgående verkställande direktörer (Tson Söderström, 2003). En 
av de mest kända i världen är skandalen kring Enron (Enriques & Volpin, 2007) och den 
betydligt beskedligare men ändå uppmärksammade svenska skandalen av liknande art var den 
så kallade Skandiaskandalen. (Dagens Nyheter: Dan Olsson, 2003) 

Det svaga förtroendet för bolagsstyrningen i kombination med skandaler gav incitament till 
att utveckla en svensk kod för bolagsstyrning. Sedan 2005 finns Koden som ett komplement 
till rådande lagstiftning med syfte att säkerställa god styrning i svenska bolag samt att 
återställa förtroendet till företagen på aktiemarknaden. Att tillämpa Koden betyder att bolagen 
varje år ska presentera en rapport där de ska avhandla bolagets styrning, den så kallade 
bolagsstyrningsrapporten. Kodens uppbyggnad kring begreppet ”följa eller förklara” har gjort 
att ambitionsnivån kan läggas högre än Aktiebolagslagen (2005:551) eftersom Koden inte är 
tvingande och företag har möjligheten att förklara sina avsteg från den. Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning är den instans som förvaltar Koden och därmed har ansvaret för att utvärdera 
och vidareutveckla Koden (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008). 

En av Sverige fyra största revisionsbyråer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, har varje år en 
tävling där de utnämner årets bästa bolagsstyrningsrapport. Denna jurys, PWC-juryns, mål är 
att bedöma kvalitén utifrån vissa förutbestämda kriterier där de till exempel ser till hur 
avvikelserna är redovisade, hur tydligt rapportens information framställs samt hur väl 
styrningsprocesser presenteras (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008).  
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1.3 Problemformulering 
Vilken kvalité har bolagsstyrningsrapporterna i Sverige samt hur kan granskning av kvalitén 
utföras? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga kvalitén på bolagsstyrningsrapporter utifrån Svensk 
kod för bolagsstyrning 2005 till skillnad från PWC-juryn som endast utser den bästa 
rapporten. Kartläggningen kommer att ske med utgångspunkt i PWC-juryns 
bedömningskriterier men efter kartläggningen kommer vi slutligen att presentera en 
omarbetad version av deras kriterier. Vi har som syfte att denna omarbetade granskningsmall 
för kvalité kommer att underlätta objektiv bedömning av bolagsstyrningsrapporters kvalité.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till företag som är registrerade på OMX- Large Cap; OMX 
för att det är den aktiebörs som har Koden som ett noteringskrav samt Large Cap för att vi 
menar att stora företag har ett större behov av att tillämpa Koden för att de är mer komplexa 
samt att de i vanliga fall har en större ägarkrets. En annan orsak till att vi har valt att bara se 
på Large Cap är för att fortsättningsvis, i och med den Reviderade koden, kommer större 
fokus att ligga på små och medelstora företags applicering av Koden (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, 2008). Detta innebär att Koden från 2005 främst har fokus på större 
företag. Vi kommer endast att granska svenska bolag då vi utgår från Koden där endast 
svenskägda bolag förväntas följa den. 

De rapporter som vi kommer att granska är från 2007 och det beror på att det är bara ett fåtal 
företag som har släppt sina bolagsstyrningsrapporter för 2008 när uppsatsarbetet startade. Att 
appliceringen av den reviderade Koden inte är praktiskt möjlig för oss har ha lett till att vi 
endast kommer att använda oss av den ursprungliga Koden. Skillnaden mellan dessa två är 
inte stor gällande reglerna; den största skillnaden är att målgruppen har utvidgats. 

1.6 Begrepp 

� Bivariat analys innebär att två variabler jämförs för att se vilken relation det finns mellan 
dessa. 

� Bokslutsinformation är årsredovisning, kvartals- och andra publicerade rapporter om 
relationen till inverterare (Botosan & Plumlee, 2002). 

� Bolag och Företag används synonymt och har samma betydelse i denna uppsats. 

� Bolagsstyrning är den svenska motsvarigheten till ”Corporate governance” och 
företagsstyrning används synonymt och har samma betydelse (Sevenius, 2007); (Tson 
Söderström, 2003). Definitionen vi väljer att använda är Kodgruppens och den är 
refererad i Sevenius (2007, s. 53): ”Styrning av bolag på ett sätt som gör att de uppfyller 
ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och därigenom bidrar till 
samhällsekonomins effektivitet och tillväxt.” 
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� Frivillig bokslutsinformation är information som inte krävs av lagar eller regleringar. Det 
kan också vara information för ett speciellt område där information ges i större 
utsträckning än vad som är vanligt i rapporterna. (Gray, et. al, 2001). 

� Koden syftar på Svensk kod för bolagsstyrning 2005 och innehåller huvudsakligen regler i 
frågor kring bolagsstämma, styrelse, valberedning, VD och revisorer (Skog, 2005). 

� Kvalité kommer i denna uppsats mätas utefter de kvalitetskriterier som anges och 
förklaras i granskningsmallen, se rubrik 5.3.  

� Kvalitetskriterier är i vår studie Fullständighet, Trovärdighet, Begriplighet 
ochVärdeskapande 

� Large Cap är den del av OMX som innehåller de största noterade aktierna på den 
nordiska marknaden (Finanstidningen, 2009-01-27). För oss omfattar den bara 
svenskägda företag då det endast är dessa som ska tillämpa Koden.  

� OMX är den svenska aktiebörsen ”NASDAQ OMX Nordic” även kallad OMX 
Stockholmsbörsen. 

� Partiell analys säkerställer att korrelationen mellan två variabler inte är beroende av en 
tredje variabel.  

� Parametrar  är i vår studie Följsamhet, Uppmärksamhet, Företagsanpassning, Tydlighet, 
Överblickbarhet, Språk, Relevans, Strategi och Styrning.  

� Reviderade koden syftar på Svensk kod för bolagsstyrning som reviderades juli 2008. 

� Signifikans innebär att det är signifikant på en 0,01 (2-tailed) nivå när vi använder oss av 
uttrycket i analysen, om inget annat anges.  

1.7 Tabell- och figurförteckning 

Tabell 1: Kontrollmekanismer – en jämförelse mellan Sverige och Kontinentaleuropa. .....s.25 

Tabell 2: Exempel på poängsättning med den omarbetade granskningsmallen ....................s.62 

 

Figur 1: Finansiellt och informationsmässigt flöde i en kapitalmarknadsekonomi ..............s.26 

Figur 2: Avvikelser................................................................................................................s.45 

Figur 3: Följsamhet ...............................................................................................................s.47 

Figur 4: Exempel på bra faktarutor från Electrolux. .............................................................s.49 

Figur 5: Jämförelse mellan Totalpoäng och Genomsnittlig totalpoäng. ...............................s.51 

Figur 6: Jämförelse mellan Följsamhet och Uppmärksamhet ...............................................s.53 
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1.8 Fortsatt disposition 
Studiens vidare disposition är följande:  

2. Teoretiska utgångspunkter för studien 
Vår kunskapssyn, vårt angreppssätt och förhållningssätt till den information som utgör 
grunden för vår studie kommer att behandlas under detta kapitel. Allt för att ge läsaren en 
större insikt i hur vi har resonerat kring dessa delar som sätter tonen för hela studien. 

3. Teoretiska referenser 
Här kommer vi att presentera relevanta teorier för studien som ger en grundförståelse i 
varför Koden behövs. Dessa teorier kommer även att sammanbindas med vårt syfte för att 
klargör deras funktion.  

4. Svensk kod för bolagsstyrning 
Vidare i uppsatsen presenteras Kodens regler, dess historia, syfte och även Kollegiets 
respons på Koden inverkan på bolagsstyrningsrapporter sedan dess införande. De kriterier 
som kommer att ligga till grund för vår kartläggning är hämtade från PWC-juryn, vars 
publikation om bästa bolagsstyrningsrapport också kommer att presenteras här. 

5. Studiens utförande 
För att öka trovärdigheten på denna studie kommer vi här utförligt att beskriva hur vi har 
gått till väga med studien, allt från presentation av urval och granskningsmall till statistisk 
bearbetning. 

6. Empiriska granskningsresultat 
Med utgångspunkt i den ursprungliga granskningsmallen presenteras här de empiriska 
resultaten från vår kartläggning av kvalitén på bolagsstyrningsrapporter som kommer att 
utgöra grunden för fortsatt analys. 

7. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera den data som redovisades i föregående kapitel. Här 
kommer vi först att analysera korrelationen mellan de olika parametrarna för att sedan, där 
det är möjligt, utröna de olika parametrarnas betydelse för bolagsstyrningsrapportens 
kvalitetsbedömning. 

8. Slutsatser 
Detta kapitel kommer att delas upp i tre delar för att på bästa sätt stegvis besvara vår 
problemformulering. Detta kommer att ske genom att vi först presenterar slutsatserna 
angående nuvarande kvalitén på rapporterna för att i ett andra steg utvärderar använd mall. 
Slutligen kommer en omarbetad granskningsmall att presenteras som summering av studien. 

9. Studiens tillförlitlighet 
Den sista delen av uppsatsen kommer att redogöra för hur väl studien har utförts genom att 
validiteten, reliabiliteten och replikerbarhet diskuteras.  



Teoretiska utgångspunkter för studien  

16 (84) 
 

2 Teoretiska utgångspunkter för studien 
Här under kommer vi att lägga grunden för vår studie genom att beskriva hur vi kommer att 
angripa kartläggningen av Kodens kvalité samt definiera den kunskapssyn som kommer att 
genomsyra hela vår uppsats för att läsaren ska få en insikt i författarnas tankar kring studien. 
Vidare beskrivs här orsakerna till våra valda teorier, informationssökningsprocessen samt 
vår kritiska granskning av informationens ursprung. 

2.1 Angreppssätt 
För den studie vi ska genomföra kommer vi att anta ett kvantitativt angreppssätt, som grundar 
sig på att vi under studiens gång kommer att bearbeta så kallad ”hård data” vilket betyder att 
den information vi samlar in kommer att sammanställas och omarbetas till jämförbar statistisk 
data. Utifrån vår frågeställning har vi inriktat vår forskning till bolagsrapporter och dess 
innehåll och på så sätt har vi själva styrt var intresset i undersökning kommer att finnas vilket 
enligt Holme & Solvang (1997) är karaktäristiskt för en kvantitativ studie. Ytterligare en 
anledning till det kvantitativa angreppssättet är avsaknaden av närhet till våra 
informationskällor, vilket betyder att vi har hämtat vår information från redan färdigställda 
rapporter utan att ha någon interaktion eller något informationsutbytte med personerna bakom 
rapporterna (Holme & Solvang, 1997). För att kunna få en förståelse för och om möjligt dra 
några generella slutsatser kring kvalitén i de svenska bolagsstyrningsrapporterna krävs att en 
viss mängd rapporter studeras, och således blir mängden analyserad data också ett argument 
till det kvantitativa angreppssättet (Hartman, 1998). En kvantitativ studie kännetecknas av 
mätbarhet; det som undersöks måste kunna mätas numeriskt mellan två eller flera variabler 
(Hartman, 1998) och dessa variabler kommer för oss att bestå av flera olika 
kvalitetsparametrar.  

Vår studie kommer också att innehålla inslag av det kvalitativa angreppssättet eftersom när vi 
bedömer kvalitén på bolagsstyrningsrapporterna är det oundvikligt att det sker utan inslag av 
subjektiva bedömningar (Hartman, 1998). Det subjektiva i vår studie kommer genom att när 
läsaren läser varje enskild rapport måste denne själv göra bedömningar om respektive 
betygsparameter uppfyller kraven på kvalitén, en bedömning som grundar sig på läsarens 
egna uppfattningar om rapporten. Vi kommer dock att utveckla en granskningsmall med olika 
kvalitetsparametrar som kommer att appliceras på samtliga rapporter för att uppnå någon form 
av objektivitet och mätbarhet. Det finns inte någon fast mall för bolagsstyrningsrapportens 
utformning vilket leder till stora olikheter mellan rapporterna och till slut är det alltid upp till 
läsaren att avgöra om denne anser att rapporten uppfyller kraven på kvalité, varpå vi aldrig 
helt kommer ifrån subjektiva bedömningar i vår uppsats och med andra ord har denna uppsats 
både ett kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt.  

2.2 Förförståelse 
Den huvudsakliga förförståelsen som vi som författare besitter är grundad på våra tidigare 
studier inom juridik där det har varit mycket fokus på associationsrätt. Genom detta har vi en 
förståelse kring Aktiebolagslagen och detta kommer att vara oss till nytta i och med att Koden 
har sin grund i Aktiebolagslagen, vilket kommer att utredas ytterligare i kapitel 4. Den 
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genomgående förförståelsen vi också har är förståelsen om hur företag fungerar i stort och 
denna kunskap har vi fått via vår pågående civilekonomutbildning. 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn förmedlar hur kunskap betraktas som godtagbar inom ett ämnesområde. De två 
största synsätten för kunskap är positivism och hermeneutik. Vår studie har som ett mål att 
kartlägga kvalitén på bolagsstyrningsrapporterna vilket innebär att vi har en positivistisk 
kunskapssyn (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 1998). Positivismen har sin utgångspunkt i 
den observerbara världen där kunskap fås genom mätningar och variabler, till skillnad från 
hermeneutiken där kunskap hämtas genom att vi tolkar och försöker förstå världen omkring 
oss. Det positivistiska synsättet kopplas ofta samman med kvantitativa studier liksom det 
hermeneutiska görs med kvalitativa studier. Vår studie har inslag av det kvalitativa 
angreppssättet genom att vi granskar och tolkar bolagsstyrningsrapporternas innehåll, detta 
gör att denna studie också har en hermeneutik kunskapssyn (Hartman, 1998).  

Vi får vår kunskap om bolagsstyrningsrapporternas kvalité genom att studera dessa rapporter; 
vi tar fram olika parametrar som vi försöker mäta kvalitén med för att omvandlar den till 
statistisk jämförbar data och ur den synvinkeln är den kunskapssyn vår studie bygger på av 
positivistisk karaktär (Hartman, 1998,). De hermeneutiska inslagen kommer i själva 
granskandets skede, vi kommer då att ge rapporten ett betyg utifrån varje parameter. För att 
kunna dela ut ett betyg måste vi granska det som är skrivet i varje enskild rapport, då 
rapporterna inte följer någon utformningsmall är den ena inte den andra lik och 
betygsättningen bygger med andra ord på våra egna tolkningar av rapportens innehåll. Denna 
tolkning leder till att vi också har en hermeneutik kunskapssyn, lika så gör analysen och 
omarbetningen av granskningsmallen det (Hartman, 1998). 

2.4 Perspektiv 
Studiens perspektiv är företagsintressenternas, och då främst aktieägarnas, i och med att vi 
kommer att granska bolagsstyrningsrapporterna ur aktieägarnas synvinkel. Vi kommer att 
fokusera på vad vi menar att aktieägare, eller potentiella aktieägare, är intresserade av att få ut 
av rapporten om företags bolagsstyrning. Kvalitén på bolagsstyrningsrapporterna definieras 
av vad vi, med stöd av PWC-juryns kriterier, anser att aktieägare vill få ut av denna typ av 
rapport.   

2.5 Val av teorier 
Vår studie kommer som sagt att kartlägga vilken kvalité bolagsstyrningsrapporter håller och i 
och med att den Svenska koden för bolagsstyrning baseras på bolagsstyrningsfrågor anser vi 
det vara ett naturligt val att först presentera bolagsstyrning i stort men med fokus på 
bolagsstyrning i Sverige. Vi menar att en grundläggande förståelse för hur företag styrs och 
vilka för- och nackdelar detta medför underlättar för att få en insikt i Koden samt hur kvalitén 
på bolagsstyrningsrapporter kan bedömas. I teoridel kommer även informations- och 
agentproblemet att förklaras och bemötas i och med att de är kopplade till bolagsstyrning men 
också frivillig information, som även det är en viktig del av vår studie. 
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Den Svenska koden, som är vår grundplatta för denna uppsats, bygger på begreppet ”följa 
eller förklara” vilket betyder att bolagen kan välja mellan att följa Kodens regler eller att 
förklarar och motiverar varför de valt att avvika från vissa regler (Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2005). Det finns inga regler eller rekommendation om 
bolagsstyrningsrapportens omfattning och det är stor skillnad på detaljnivån i olika bolags 
rapporter. Det är med andra ord upp till varje enskilt företag att själva avgör hur mycket 
information de vill fylla sina bolagsstyrningsrapporter med och därför är teorier om frivillig 
företagsinformation av intresse för denna studie. Överlag finns det relativt lite kunskap om 
varför bokslutsinformation är regelbaserad. Även om det de facto finns studier, till exempel 
Kothari (2001), som visar att regelbaserade finansiella rapporter tillför ny och relevant 
information finns det också studier som menar att det inte finns bevis för att regelbaserad 
information är bättre än om det skulle vara en fri marknad för informationen (Healy & Palepu, 
2001). Utifrån detta anser vi att det är relevant för vår studie att ta del av båda delarna. Vi har 
i tidigare del av uppsatsen presenterat att vi kommer att behandla regelbaserad information, 
Koden, och för att väga upp detta kommer vi även att ta del av teorier kring frivillig 
information som inte bygger på regler. När vi sedan kommer att kartlägga och bedöma 
kvalitén på bolagsstyrningsrapporter kommer vi att iaktta hur pass mycket frivillig 
information, det som ges utöver Kodens krav, som företag väljer att publicera och utifrån 
detta vill vi försöka finna ut om frivillig information påverkar kvalitén på rapporterna. 

2.6 Informationssökning 
Som stycket ovan nämner har vi tre huvudområden som behandlas inom den teoretiska ramen 
och de är bolagsstyrning, frivillig information och Koden. Det första vi fann var själva 
Kodens regler samt hur dessa har framkommit och denna information har vi i huvudsak fått 
genom Kollegiet för svensk bolagsstyrning, via deras hemsida. Den fann vi genom att söka 
efter ”Svensk kod för bolagsstyrning” på www.google.se och då blev den första träffen 
Kollegiets hemsida. 

Av vår handledare fick vi tips om några artiklar bland annat den om frivillig 
bokslutsinformation och utifrån dem har vi funnit sökord som gett oss ytterligare information. 
Våra informationsgivande sökord har varit: bolagsstyrning, corporate governance, Swedish 
corporate governance, svensk bolagsstyrning, svenska modellen, voluntary disclosure, 
voluntary information och frivillig information. Huvudsakligen har vi sökt reda på 
primärkällor i de artiklar vi har haft som bas för att vi har haft som mål att i den mån det går 
utgå från de ursprungliga källorna till teorierna. De sökmotorer som vi har använt oss av för 
att finna fram vetenskapliga artiklar är EBSCO och SienceDirect som vi har fått tillgång till 
genom Umeå Universitetsbibliotek (UB). 

Utöver detta har vi använt oss av Album på UB för att söka efter tryckta källor. Här har vi haft 
samma sökord som angavs i ovanstående stycke. Förutom dessa sökord har vi nyttjat Album 
för att finna lämpliga metodböcker för att få tillgång till metod som är en grundläggande bas 
inför vår utformning av både studie men också uppsatsen i stort. Här har sökorden varit: 
metod, vetenskaplig metod och forskningsmetodik. 
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För att få tillgång till de företag som vi önskar undersöka gick vi in på Affärsdata via UB och 
där fick vi fram en urvalsram för OMX – Large Cap. Börsinformationen på Affärsdata är 
tillhandahållen av SIX AB. Utifrån dessa data har vi sedan gjort vårt urval och när urvalet 
blev klart gick vi in på respektive företags hemsida och letade reda på deras 
bolagsstyrningsrapport för 2007, allt förklaras utförligare i den praktiska metoden.  

2.7 Källkritik 
För att kunna genomföra en vetenskaplig studie ligger grunden i att samla in pålitliga källor 
när teorikapitlet ska utformas och därför kommer vi nedan presentera en grundlig källkritik av 
våra källor. 

• Vi har referat till ett fåtal Internetadresser som främst använts för definitioner eller detaljer 
rörande händelser eller beslut som inte är av teoretisk karaktär. Bland annat har vi använt 
Dagens nyheter nätupplaga för att hitta information som skrevs i samband med 
Skandiaskandalen. Från nätupplagan av Finanstidningen har vi tagit definitionen av 
OMX-Large Cap som används i begreppsförklaringen. Vidare har vi besökt 
Statsrådsberedningens hemsida för att utröna på vems begäran Koden utvecklades.  

2.7.1 Teorikällor 
Som vi tidigare har angett har vi utgått från vissa vetenskapliga artiklar som behandlar våra 
valda teorier och sedan har vi, i den mån det har varit möjligt, sökt reda på de ursprungliga 
källorna. Innebörden av att använda de ursprungliga källorna är att det som vi skriver inte har 
gått genom någon annan utan att vi hämtar informationen från den/de som från början har 
skrivit det. Att göra på detta viset leder, enligt oss, till att risken för att informationen 
förvrängs eller förändras är mindre ju färre steg det är mellan primärkälla och oss som läsare. 

• Healy & Palepu (2001) fick vi ursprungligen som ett tips från vår handledare och den 
visade sig sedan vara en mycket bra utgångspunkt för att finna relevant information om 
frivillig information och informationsasymmetri. Utifrån denna artikel har vi gått till 
primärkällor i form av Beaver (1998), Gigler (1994), Kreps (2001), Merton (1987) och 
Trueman (1986). Healy & Palepu (2001) är publicerad i Journal of Accounting and 
Economics och den tidskriften är utgiven från och med 1978 och har ett gott anseende 
inom redovisning. Vi anser att Healy & Palepu (2001) är en pålitlig artikel i och med att 
den har bra källhänvisningar i sin text samt att vi har fått den via rekommendation från vår 
handledare som är väl insatt i ämnet. Vi har även använt oss av en bok skriven av Palepu 
et. al. (2007) som nyttjats för att behandla för- och nackdelar med frivillig 
bokslutsinformation, denna bok bekräftas av flertalet av våra andra källor varpå vi finner 
den trovärdig men väljer att använda oss av denna för att deras förklaringar var 
utförligare.   
 

• En annan artikel som vi har fått via rekommendation är Enriques & Volpin (2007) och 
även den har fått agera grund i vårt sökande efter information som kan hjälpa oss att förstå 
den svenska modellen för bolagsstyrning och hur den skiljer sig från övriga delar av 
Europa. Denna artikel är publicerad i Journal of Economic Perspectives och är skriven av 
två professorer vilket stärker pålitligheten på artikeln, dels genom att de är professorer 
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men också genom att de kommer från två olika länder inom Europa. Deras kunskap 
underlättar för att kunna presentera en rättvisande bild av länderna och att de dessutom är 
professorer i två olika ämnen, juridik och finansiering, hjälper också till att öka värdet på 
deras bakgrund för att ytterligare stärka trovärdigheten på artikeln. Enriques & Volpins 
studies perspektiv sträcker sig från 1991 fram till 2005 och för att kunna presentera 
slutsatser kring ländernas utveckling inom bolagsstyrning krävs att de har välgrundad 
fakta att luta sig mot. De har sammanställt fakta från flera olika håll och vi har använt oss 
av deras primärkällor i form av Agnblad, et. al. i Barca & Becht (2001), Faccio & Lang 
(2002) samt La Porta, et. al. (1999) för att få en bättre insikt i det som studien behandlade. 
 

• Collis, et. al. (2004) har använts för att klargöra agentproblemet och vi har fått kännedom 
om denna artikel i och med att den har varit en del av vår tidigare utbildning på 
masternivå vid Umeå Universitet. Att rapporten har blivit godkänd av den 
företagsekonomiska institutionen anser vi var ett stärkande tecken på artikelns pålitlighet. 
Det som också talar för att Collis, et. al. (2004) innehåller betrodd information är att 
artikeln är publicerad i tidskriften Accounting and Business Research som är en välkänd 
tidning inom redovisningsforskning. Vi har valt att använda oss av denna källa för att 
deras förklaringar kring agentproblemet var utförliga och har en bra koppling till Kodens 
syfte. 

 
• Eklund (2008) samt Tson Söderström (2003) är två böcker som vi till viss del har använt 

oss av i teoridelen. Båda böckerna har anknytning till den svenska modellen för 
bolagsstyrning där Eklund (2008) har använts för att beskriva hur modellen ser ut och 
Tson Söderström (2003) innehöll i stort sett samma information och därför har den boken 
bara använts som en källa för en definition samt problembakgrunden. Tson Söderströms 
bok är en rapport utgiven av Ekonomirådet 2003 som är ett råd som då bestod av docenter 
eller professorer från Stockholms Universitet och MIT, Cambridge (Adlibris.se, 2009-03-
12) och vi anser därför att den är pålitlig för att hjälpa oss att avhandla den svenska 
modellen. Denna rapport har även lett oss till primärkällan Morck, et. al. (2005). Eklund 
är en ekonomie doktor vid Jönköpings Högskola och har erfarenhet av arbete med den 
svenska modellen vilket vi anser stärker hans trovärdighet (Högskolan i Jönköping, 2009-
03-12). 

 

• En annan artikel som vi kommit i kontakt med via tips från vår handledare är från 1970 
och skriven av George A. Akerlof. Denna källa har vi använt oss av angående 
Informationsproblemet som diskuteras under uppsatsens teorietiska referenser. Denna 
källa anser vi vara mycket pålitlig och användbar trots sin ålder på grund av att författaren 
tillsammans med två andra tilldelades nobelpriset i ekonomi 2001, för deras analyser av 
marknader med asymmetrisk information (Ne.se, 2009-03-12).  
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• Artikeln skriven av Cynthia Clark Williams (2008) har vi funnit genom vår 
informationssökning ovan. Författaren har en PhD från Boston University och artikeln är 
publicerad i Journal of Business Communication, en tidskrift som vi har haft tillgång till 
via universitetsbibliotekets databas. Vi har ansett denna artikel vara en trovärdig källa på 
grund av att den var bra på att referera till andras teorier och studier som vi sedan själva 
gått vidare till utan att stöta på problem. Från denna artikel har vi gått vidare och använt 
oss av primär-källorna; Gibbins (1990) och Gray, et. al. (2001). Dessa källor som vi 
använt oss av från Williams artikel har i sin tur varit publicerade i välkända tidskrifter 
vilket är ytterligare en anledning till att vi inte funnit något skäl till att tvivla på källans 
trovärdighet. 

 
• Ytterligare en artikel som vi funnit genom vår egen informationssökning är Hassan et. al. 

(2009), vilken är publicerad i tidskriften The International Journal of Accounting. 
Tidskriften är en av de välkända inom redovisning vilket stärker artikelns trovärdighet. 
Följande primärkällor har använts utifrån denna artikel; Botosan & Plumlee (2002) och 
Lambert, et. al. (2007). 

2.7.2 Metodkällor 
För att öka värdet på denna studie har vi tagit hjälp av metodböcker som har gett oss insikt i 
olika delar av den praktiska bearbetningen som sker under en studie av vår sort. 

• Böckerna vi har använt oss av är; Ejvegård (1996), Dahmström (2008), Hartman (1998), 
Holme & Solvang (1997), Patel & Davidson (2003), Befring (1994), Olsson & Sörensen 
(2007), Stukát (1993) samt Bryman & Bell (2005). Flertalet av författarna till våra valda 
metodböcker är aktiva eller har en bakgrund i den akademiska världen där de har 
undervisat. Böckerna sinsemellan ger också överensstämmande information angående de 
olika forskningsmetoderna varpå vi inte har funnit någon anledning att tvivla på böckernas 
trovärdighet.  

2.7.3 Svensk kod för Bolagsstyrnings regelverk 
Vad gäller informationen som presenteras i Koden anser vi att den är pålitlig i och med att den 
är beredd av svensk riksdag samt att den appliceras på en välrenommerad börs, OMX. Att vi 
har gått till ursprungskällan för att få information om Koden bidrar också till att 
trovärdigheten på denna del av teorin är hög. 

• Boken om bolagsstyrning från 2007 är skriven av juristen och ekonomen Robert Sevenius, 
som vid Stockholms universitet undervisar i företagsförvärv och bolagsstyrning. Boken 
används främst som ett komplement till Koden för att få ett vidare perspektiv än enbart det 
som ges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Med hänsyn till författarens gedigna 
kunnande inom området och mångåriga engagemang för bolagsstyrningsfrågor har vi 
funnit just denna bok lämplig för att vidga vår syn på Koden. I likhet med denna bok har 
boken av Rolf Skog (red) från 2005 lästs som ett komplement till Koden främst för att öka 
vår egen förståelse av Koden. Även denna bok har vi funnit trovärdig då Rolf Skog har 
gett expertutlåtanden under Kodens tillkomst. Då vi har läst denna bok i kombination med 
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Sevenius menar vi att det minskar risken för att vår egen uppfattning angående Koden 
blivit vinklad eftersom vi fått flera olika perspektiv på Koden.  

 
• Vi har använt oss av Öhrlings PricewaterhouseCoopers rapport Bästa 

bolagsstyrningsrapport 2007, utgiven 2008, vilket är en rapport där en jury utser den bästa 
bolagsrapporten. Utifrån denna rapport har vi använt oss av de kvalitetskriterier som 
senare ligger till grund för vår granskning. Vi har kommit i kontakt med rapporten via tips 
från vår handledare och sedan laddat ned rapporten från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
hemsida. Dessa kriterier som används för att utses bästa bolagsstyrningsrapport är 
framtagna av en jury som består av kunniga och erfarna medlemmar som bland annat har 
deltagit i Kodgruppen, är ledamot av Kollegiet eller har erfarenhet av styrelsearbete. 
Denna spridning av medlemmar och dess kunskap har gjort att vi ansett rapporten och 
kriterierna är användbara i kombination med att Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som är 
utgivare, är en av landets största revisionsbyråer. 
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3 Teoretiska referenser 
De huvudsakliga teorier som presenteras nedan är den svenska modellen för bolagsstyrning, 
jämförelser mellan den svenska och kontinentaleuropeiska bolagsstyrningen samt frivillig 
informations inverkan på värde ur ett aktieägarperspektiv Här under kommer även 
kopplingen mellan teorierna och Koden att motiveras så att de slutligen utgör en bra grund 
för att kunna bidra till besvarandet av vår problemformulering. 

3.1 Ägandets påverkan på information 
Den ständiga utvecklingen mot en mer global aktie- och kapitalmarknad gör att 
bolagsstyrningssystemet och informationen kring den måste utvecklas för att kunna 
effektivisera resursnyttjandet (Tson Söderström, 2003). Ägandestrukturen spelar stor roll när 
det kommer till informationens värde, i de fall ägande är skilt från kontrollen över den dagliga 
driften av företaget dyker det upp problem vad gäller effektiv allokering av företagets kapital. 
De två största av dessa problem är informationsproblemet och agentproblemet (Eklund, 
2008). 

3.1.1 Informationsproblem 
Informationsproblem uppstår när företagsledningen och investeraren inte har tillgång till 
samma information utan ledningen, som är delaktig i det dagliga arbetet i företaget, har ett 
informationsmässigt övertag. Denna asymmetriska fördelning av information gör att 
informationsproblemet uppstår därför att investeraren inte vet om denne kan lika på det som 
ledningen framställer i informationsväg utan denne vill då gärna ha bekräftelse från 
oberoende källor om informationen (Healy & Palepu, 2001). Med andra ord kan investerare 
och andra aktörer på aktiemarknaden inte avgöra vilka aktier som är över- respektive 
undervärderade så länge denna ojämna fördelning av information råder. Om situation blir 
långvarig är risken stor för att all handel på marknaden helt kommer att upphöra på grund av 
att osäkerheten kring aktiernas verkliga värde har blivit allt för stor (Akerlof, 1970). 
Tillgången till bra information regleras till viss del av kvalitén på bolagsstyrningsrapporterna 
och informationsproblemet är en viktig aspekt att begrunda när det gäller vikten av kvalitativ 
bolagsstyrningsinformation. 

3.1.2 Agentproblem 
Problemet med agenter inbegriper tilltron från intressenter till ledningen, agenterna. Alla som 
investerar i ett företag kan inte vara delaktig i den dagliga processen utan de måste lita på att 
ledningen sköter sitt jobb på bästa sätt och att de förvaltar investeringarna på bästa sätt. 
Problemet som uppstår i dessa situationer är att i och med att intressenterna inte har full insikt 
i företaget finns det incitament för ledningen att förvalta investeringarna på det sätt som 
gynnar företagsledningen bäst utan att det behöver innebära ökat värde för intressenterna. Om 
de som har investerat i företaget, på ett eller annat sätt, inte kan lita på företagsledningen är de 
inte heller villiga att fortsätta att investera i företaget och misstron skulle i slutändan kunna 
innebära att ingen väljer att satsa på företag (Collis, et.al., 2004). I och med detta problem vill 
vi se om Kodens kvalité är av betydelse när det gäller tillförlitligheten på information som 
framställs till intressenter och på vilket sätt detta kan granskas. 



Teoretiska referenser  

24 (84) 
 

3.2 Svensk bolagsstyrning 
Den svenska bolagsstyrningsmodellen skiljer sig från många andra länders i och med att den 
svenska marknaden tillåter både pyramidägande2 och olika röstvärden i större utsträckning. 
Båda dessa starka mekanismer används för att skilja ägandet från kapitalinsatsen och det är 
som sagt ovanligt att de kombineras på detta sätt som görs i Sverige (Morck et. al., 2005). I 
Sverige anses också att de som har bäst incitament till att bilda en effektiv styrelse är de som 
har den största förtjänsten av att företagets sköts på bästa sätt; det vill säga kontrollägarna. 
Detta är orsaken till att aktieägarna enligt svensk bolagsrättslig tradition har stort utrymme för 
att sätta samman en fungerande styrelse (Tson Söderström, 2003). 

3.2.1 För- och nackdelar med den svenska modellen 
En tydlig fördel med den svenska modellen är att entreprenörföretag på ett tidigt stadium kan 
söka sig till aktiebörsen för att kunna få ihop mer investeringskapital utan att entreprenören 
för den skull behöver överlåta kontrollen till externa personer. Även stora internationella 
företag har genom de olika röstvärdena kunnat behållas i svensk ägo (Tson Söderström, 
2003). 

Minoriteten kan utnyttjas i och med att de har mindre att säga till om när det finns stora 
kontrollägare och detta maktrus kan också leda till att kontrollägarna gör överinvesteringar på 
ett opassande sätt i stället för att göra utdelningar. I de fall där det finns familjedynastier, där 
aktierna går i arv, finns det risk för att personen som ärver aktierna inte har fallenhet för att 
vara kontrollägare och att företaget har svårare att utvecklas under någon som inte är lämplig 
för aktieägande (Tson Söderström, 2003). Denna svenska modell leder till att ägarna lätt blir 
inlåsta i sitt ägande under långa perioder och att det får effekter när det gäller dynamiken i 
ägandet och kontrollen; speciellt nu när det blir mer och mer vanligt med utländska 
investerare. De besitter inte samma tilltro till den svenska modellen som vi i Sverige har och 
det innebär att de ställer andra krav på insikt i företagets styrning (Agnblad, et. al., 2001), 
vilket är ytterligare en anledning till att Koden fyller en funktion på den svenska marknaden. 

3.3 Svagheter med bolagsstyrning 
Bolagsstyrning är främst inriktad på styrningen av större bolag medan bolagsstyrning i 
mindre, ägarledda företag inte får stor uppmärksamhet utan dessa mindre företag antas ska 
ordna sin bolagsstyrning på samma sätt som de stora företagen. Detta leder till att vissa av 
kraven blir väldigt svåra att uppfylla och innebär även ekonomiska bördor som är svåra för 
mindre företag att bära, speciellt med tanken på att bolagsstyrning ofta kan innebära 
ekonomiska påfrestningar för stora företag också (Sevenius, 2007). Vi har utifrån detta ett 
intresse av att se hur väl företagen hanterar Kodens huvudtanke gällande ”följa eller förklara” 
i och med att det är tänkt att användas för att underlätta för mindre företag att tillämpa Koden 
även om de inte följer den till fullo. Fokuseringen på aktieägarna i bolagsstyrning gör lätt att 
andra intressenter, så som till exempel borgenärer och anställda, glöms bort och att de inte får 
samma inflytande vilket kan leda till att bolagsstyrningen fungerar sämre. En annan svaghet 

                                                 
2 Pyramidägande är en ägarstruktur där den kontrollerande aktieägaren har kontroll över ett företag genom ett 
eller flera andra företag (Enriques & Volpin, 2007). 
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med bolagsstyrning är att den brukar få störst uppmärksamhet när det råder sämre tider i 
samhällsekonomin och tenderar till att bli ett instrument som hittar syndabockar och andra fel 
samt leder fram till förbättringar. Vid högkonjunkturer hamnar lätt debatten kring 
bolagsstyrningens funktion i skymundan (Sevenius, 2007). 

3.3.1 Jämförelse mellan den svenska modellen och Kontinentaleuropa. 
Enriques & Volpin, (2007) har i sin artikel behandlat hur länder i Kontinentaleuropa, i detta 
fallet representerade av Tyskland, Frankrike och Italien, har hanterat fundamentala problem 
inom företagsstyrning. Liksom i Sverige är det i dessa länder vanligt med kontrollägare och 
makt utövas genom pyramidägande, aktieägaravtal och olika röstvärden (La Porta, et. al., 
1999).  

 Sverige Frankrike Italien Tyskland 
Kontrollägande 20 % 60 % 35 % 45 % 
Pyramidägande 16 % 16 % 21% 23 % 
Röstdifferentiering 66 %   3 % 41 % 18% 

Tabell 1: Kontrollmekanismer – en jämförelse mellan Sverige och Kontinentaleuropa. 

Av de 20 största företagen på den svenska aktiemarknaden är 20 % kontrollägda men den 
siffran stiger ju mindre företagen blir, vilket ter sig naturligt då det är betydligt svårare att 
vara kontrollägare i ett stort företag än i ett litet. I de tre kontinentaleuropeiska länderna var 
denna siffra betydligt högre, från Frankrikes 60 % till Italiens 35 % (Faccio & Lang, 2002). 
När det sedan kommer till andelen företag, där minst 20 procent ägs av en ägare, och hur 
vanligt det är med pyramidägande, visar det sig att det inte är så stor spridning i andelen 
företag mellan jämförelseländerna; Sverige och Frankrike ligger kring 16 % och Italien och 
Tyskland mellan 21 och 23 % (Faccio & Lang, 2002). Den största skillnaden som går att 
observera vid jämförelser av denna typ är när det kommer till rösternas olika värden. I Sverige 
tillämpar 66 % av företagen röstdifferentiering medan jämförande procentsats för Frankrike är 
3 %, och där i mellan ligger Tyskland på 18 % och Italien på 41 % (Faccio & Lang, 2002). 
Alla dessa procentsatser återfinns i tabell 1 ovan. Sammanfattningsvis kan det med andra ord 
benämnas som att många länder använder sig av olika mekanismer för att särskilja kontroll 
från kapital men att den största skillnaden, mellan Sverige och många andra länder, ligger i 
hur vanligt förekommande röstdifferentieringen är. 

3.4 Frivillig bokslutsinformation 
Både bokslutsinformation och finansiella rapporter är viktiga för ledningen i företag i och 
med att de är länkar till externa investerare och denna information förmedlar företagets 
prestationer och försäkrar intressenter om att företaget sköts på ett passande sätt (Healy & 
Palepu, 2001). Beslut om att dessutom tillhandahålla frivillig bokslutsinformation är, enligt 
Healy & Palepu (2001), kopplad till bland annat aktierelaterad ersättning till ledningen, 
transaktioner på aktiemarknaden, samt kostnader för ägande. Bokslutsinformation och de som 
är utsedda för att se till kvaliteten på denna information spelar en viktig roll när det kommer 
till att minska problem med asymmetrisk information och ledningens incitament till att 
modifiera siffror (Healy & Palepu, 2001). På en perfekt marknad har företagen incitament för 
att göra avvägningar mellan kostnad för frivillig bokslutsinformation och fördelarna som 
denna information medför; företagen vill tillhandahålla så mycket information som möjligt till 
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sina intressenter men inte till vilket pris som helst (Beaver, 1998). Just balansen mellan 
frivillig information och kostnaden för att framställa den är något som vi tror kan påverka 
kvalitén på bolagsstyrningsrapporterna och därför kommer vi bland annat granska relevansen 
i rapporterna som ett steg i att fastställa kvalitén. 

Nedan presenteras en schematisk bild, Figur 1, över finansiellt och informationsmässigt flöde 
på kapitalmarknaden och den förtydligar bokslutsinformationens viktiga roll i detta 
sammanhang. Den vänstra sidan visar det finansiella flödet och det högra det 
informationsmässiga flödet. Här går det att se hur lagar och regler samt analytiker är 
inblandade i både det finansiella och informationsmässiga flödet mellan investerare och 
entreprenörer. Dessa flöden fungerar med eller utan mellanhänder, så som till exempel banker 
(Healy & Palepu, 2001). 
 

 
Figur 1: Finansiellt och informationsmässigt flöde i en kapitalmarknadsekonomi. 
Källa: En egenhändig översättning av Healy & Palepu (2001, s. 408). 

Det pågår förändringar i hur företag rapporterar bokslutinformation och en förändring som 
börjat ske är, enligt (Clark Williams, 2008), att företagen i allt större utsträckning frivilligt 
delger information till marknaden. En annan trend som identifierats är att bolagen också 
börjat publicera olika typer av information; det vill säga att bolagen producerar både 
tvingande och frivillig företagsinformation till allmänheten (Clark Williams, 2008). Dessa 
förändringar i inställningen till information visar på att företagsinformation kan användas till 
att motverka och förebygga tolkningsproblem som uppkommer i interaktionen mellan företag 
och intressent. Samtidigt som detta, sänder den förebyggande informationen också signaler 
om att organisationen är öppen och om det är lätt att få insyn i vilket inger ett förtroende till 
läsarna (Gibbins, et. al., 1990). Därför vill vi se hur stor påverkan trovärdighet har på en 
bolagsstyrningsrapports kvalité något som vi kommer att undersöka i vår studie. 
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3.4.1 Problemlösning via frivillig bokslutsinformation 
En lösning på informationsproblemet kan vara att investeraren och företagsledningen ingår ett 
avtal som ger ledningen incitament till att utge fullständig bokslutsinformation så att båda 
ligger på samma informationsnivå samt att agentproblemet minskar (Kreps, 2001). Exempel 
på denna typ av avtal är att företagets ledning får en viss del av vinsten eller att aktieoptioner 
tilldelas ledningen (Beaver, 1998). Dessa typer av avtal uppfyller kanhända ett mindre behov i 
ett kontrollägarsystem, som i Sverige, men i marknadsbaserade system, som i USA och 
Storbrittanninen, fyller de en viktigare funktion (Tson Söderström, 2003). Mellanhänder, så 
som aktieanalytiker, kan också vara ett sätt att reda ut problemet med ojämn fördelning av 
information då dessa med sin professionella kunskap kan analysera fram mer 
bokslutsinformation än vad som ursprungligen är offentlig för allmänheten som sedan 
kommer intressenten till nytta. Ytterligare ett annat sätt att lösa problemet på är att reglera 
informationstillgången via lagar och regler där ledningen är skyldig att till fullo redovisa all 
bokslutsinformation som finns (Healy & Palepu, 2001). Det är också detta sista sätt som 
kommer att ligga i fokus för vår studie i och med att vi kommer att granska kvalitén på 
företags bolagsstyrningsrapporter utifrån hur företagen hanterar Kodens regler. 

Att minska informationsgapet mellan välinformerade intressenter och de intressenter som är 
dåligt informerade är en motivering till varför det finns regler kring bokslut. För att alla ska ha 
samma tillgång till information, i grunden, krävs det att det finns regleringar kring detta men 
om vissa sedan väljer att söka ytterligare information som förbättrar deras kunskap är det 
inget som kan lagregleras; på samma sätt som vissa väljer att köpa billigare bilar, medan 
andra väljer dyra bilar, finns det skillnader mellan hur människor uppfattar mervärde. För att 
alla i alla fall ska ha en grundläggande information har det skapats instruktioner om vad 
bokslut som minimum ska innehålla för att gapet mellan de välinsatta och de inte så välinsatta 
ska vara mindre. Tanken är snarare att alla ska ha en chans på kapitalmarknaden än att 
marknadens ska skötas så effektivt som möjligt (Beaver, 1998).  

I och med att ledningen i företaget har incitament till att producera frivillig 
bokslutsinformation, som är bra för dem, blir det lätt att denna informations trovärdighet 
ifrågasätts. För att kunna förbättra trovärdigheten har (Healy & Palepu, 2001) föreslagit två 
mekanismer; att informationens tillförlitlighet försäkras av en tredje, utomstående part 
och/eller att informationen styrks genom jämförelser av tidigare utsagor och reella resultat. 
Ytterligare ett sätt kan vara att tillämpa Koden och vi kommer att undersöka om trovärdighet 
kan hjälpa till att höja kvalitén på en bolagsstyrningsrapport. 

3.4.2 Motiv för att ledningen ska ge ut frivillig bokslutsinformation 
I teorin finns det sex olika hypoteser för att ledningen ska ge ut bokslutsinformation utöver 
den som är tvingande; hypotesen om kapitalmarknadstransaktioner, corporate control contest, 
aktiekompensation, kostnad för rättstvister, ledningens egenskaper och kostanden för ägande 
(Healy & Palepu, 2001).  
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Hypotes om kapitalmarknadstransaktioner menar att företagsledningar som förutser 
transaktioner på kapitalmarknaden gärna släpper frivillig bokslutsinformation för att minska 
informationsproblemet vilket i sin tur leder till reducerade kostnader för att få extern 
finansiering (Healy & Palepu, 2001). Den frivilliga informationen som ges ut nås lättare av 
externa intressenter som inte har någon direkt kontakt med företaget och på det viset kan 
företaget locka till sig nya, externa intressenter och det minskar kostnaden för eget kapital 
(Merton, 1987). 

Hypotes om corporate control contest går ut på att, givet att dåliga aktiekurser innebär 
förlorad anställning, finns det ett samband mellan ökad nivå av frivillig bokslutsinformation 
och sämre tider. Förklaringen till detta är att ledningen gärna vill ha en möjlighet att förklara 
varför det har gått som det har gått och de får i denna frivilliga information möjlighet att 
minska risken för att deras företag ska bli undervärderat. Det finns dock en begränsning med 
denna hypotes då frivillig information av detta slag också kan innebära att ledningen måste stå 
till svars för alla beslut som skulle redovisas via frivilligt bokslut och då kan de välja att inte 
ta med denna information; för att skydda sig själva (Healy & Palepu, 2001). 

Aktiekompensationshypotesen är kopplad till att ledningen får kompensation i form av aktier 
och enligt (Healy & Palepu, 2001) leder det till att det finns många incitament för att ge ut 
frivillig bokslutsinformtion. Till exempel menar de att aktiekompensation gör att ledningen 
vill ge så mycket information som möjligt för att öka värdet på aktien, och då gärna i samband 
med att ledningen själv får del av kompensationen. Värdet på aktien ökar i och med att 
omvärlden får större tillgång till information vilket leder till att spekulationerna kring aktie 
minskar och aktiekursen stiger. 

Hypotesen om kostnader för rättstvister är också ett motiv för att ledningen ska ge ut mer 
information än vad de egentligen är tvingade till. Hoten om att högt uppsatta inom företaget 
ska straffas för otillräckliga eller felaktiga bokslut innebär att de ibland väljer att vara extra 
tydlig när de ger ut information och det innebär att de producerar mer information än vad som 
krävs enligt reglerna (Healy & Palepu, 2001). 

Ledningens egenskaper som hypotes om orsaken till producerandet av frivillig information 
handlar om att ledningen vill skapa ett förtroende så att intressenterna vet att de kan lita på att 
den information som kommer från företaget är ny och att den går att lita på. Genom att 
omgående meddela, till exempel prognos för framtida inkomster, visar de högt uppställda i  
företaget att de besitter egenskaper så som lojaliet och om det sedan visar sig att de har rätt i 
sina uppskattningar vinner de respekt även för detta (Trueman, 1986). 

Slutligen, vad som gäller som incitament för frivillig bokslutsinformation är hypotesen om 
kostnaden för ägande, vilket betyder att företag är medvetna om den risk det innebär för 
företaget att publicera för mycket information med tanke på att informationen kan komma att 
påverka företagets konkurrensmöjligheter. Att det föreligger en kostnad för ägande gör i sig 
att trovärdigheten på frivillig information ökar trots att det sällan förekommer att oberoende 
parter har bedömt informationen och ägandekostnaden skapar möjlighet för att frivillig 
information ska produceras. Kombinationen av att företag vill presentera en så positiv rapport 
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som möjligt till allmänheten och att företag vill dölja så mycket som möjligt för 
konkurrerande företag gör att trovärdigheten för frivillig information ökar (Gigler, 1994). 

3.4.3 För- och nackdelar med frivillig bokslutssinformation 
Ökar mängden bokslutsinformation som bolagen delger allmänheten ökar också 
aktielikviditeten hos bolaget, det inträffar därför att transaktionskostnaderna på aktierna 
sjunker samtidigt som marknaden möter en ökad efterfrågan på aktier. När bolaget ger ut mer 
detaljerad bokslutsinformation avtar ovissheten och spekulationer kring aktiens förväntade 
avkastning, vilket är anledningen till att företagets värde ökar ju mer information som 
publiceras (Lambert, et. al., 2007). Frivillig bokslutinformation kan också ses som ett medel 
för att förhindra att bolagets ledning eller aktieägarmajoriteten undanhåller kassaflöden från 
övriga intressenter. Eftersom den mer detaljerade informationen gör det lättare för 
utomstående att få en korrektare insyn i företagets skötsel kan ökad bokslutsinformation leda 
till ökande kassaflöden inom bolagen då det försvårar oegentligheter inom ledningsgruppen 
med flera (Lambert, et. al., 2007). I och med att styrningen av ett företag är en viktig del av 
bolagsstyrning kommer vi att granska i vilken uträckning läsaren kan få en insikt i 
styrningsprocesserna via bolagsstyrningsrapporten samt vilken kvalité den håller. 

Det förekommer också argument för att frivillig bokslutsinformation kan vara till nackdel för 
bolaget. Ur konkurrenssynpunkt kan det vara till nackdel att delge allmänheten allt för 
detaljerad information om bolaget eftersom det ger konkurrenten stor insyn i bolagets 
verksamhet. Till exempel kan det skada företaget om de i den frivilliga informationen blottar 
företagets strategier och deras ekonomiska effekter. Företagen måste försöka hitta en balans 
där de kan tillfredställa investerarnas behov av information samt bevara företagets strategiska 
hemligheter som ger dem fördelar gentemot konkurrenterna (Palepu, et. al., 2007). I vår 
undersökning vill vi försöka utröna om företags naturliga vilja att inte tillhandahålla 
strategiska hemligheter har någon synlig påverkan på bolagsstyrningsrapportens uttryck och 
kvalité. Allt för detaljerad information kan också vara till nackdel ur det hänseendet att det 
väcker misstänksamhet om att bolaget försöka dölja något genom att distrahera med riklig 
information om annat (Hassan et. al., 2009). För utomstående parter kan det vara svårt att 
avgöra syftet med den frivilliga informationen; har företaget varit lite för positiva när de 
gjorde sina framtidsprognoser eller har de helt enkelt försökt manipulera marknaden genom 
att ge vilseledande information. På grund av detta avråds ibland företag från att ge ut för 
mycket av den frivilliga informationen till marknaden (Palepu, et. al., 2007). 
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4 Svensk kod för bolagsstyrning 
Nedan kommer en mer ingående presentation av Koden att beskrivas där läsaren främst får 
en inblick i Kodens syfte och regler men vidare återges också åsikter om Koden från Kollegiet 
för svensk bolagsstyrning. Förutom själva Koden presenteras även PWC-juryns 
kvalitetskriterier för utnämningen av bästa bolagsstyrningsrapport. Allt detta för att läsaren 
ska ha en djupare förståelse kring Koden inför kommande rapportgranskning. 

2005 gavs den första Svensk kod för bolagsstyrning ut, den första sammanställningen i 
Sverige som samordnar regler för styrningen av bolag. Koden har sin utgångspunkt i 
Aktiebolagslagen och bygger på en tradition om självreglering. Under år 2008 reviderades 
Koden och sedan juli samma år utgår rapportering av bolagsstyrningen från den Reviderade 
koden (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008). 

4.1 Syfte och målgrupp 
Eftersom Koden inte utgör något egentligt regelverk är dess syfte att ange en norm för god 
bolagsstyrning, där Koden är ett komplement till den rådande lagstiftningen. Koden verkar för 
att förbättra konkurrenskraften på den svenska kapitalmarknaden genom att förbättra och 
säkerställa god styrningen inom de svenska bolagen så att investerares krav på avkastning 
uppfylls. Detta är möjligt genom att Koden ökar förtroendet till marknaden samt skapa balans 
mellan ägare, ledning och styrelse då ett bra rykte och starkt förtroende till bolagsstyrningen 
är viktigt för att bevara en god relation till nuvarande och potentiella investerare, en relation 
som på långsikt hjälper till att säkerställa flödet av nytt kapital till näringslivet (Svensk kod 
för bolagsstyrning, 2008). Även investerare på de utländska kapitalmarknaderna ska genom 
Koden få ökat förtroende för svenska företag då det i praktiken visat sig att utländska 
investerare inte har tillit till den tidigare informella formen av reglering. Ett uttalat krav på 
bolagsstyrning underlättar för att denna tillit ska öka och det leder till förtjänster för svenska 
företag som har hjälp av utländskt investeringskapital (Sevenius, 2007). 

Kodens främsta målgrupp var, vid införandet av Koden, bolag vars aktier var noterade på 
dåvarande A- respektive O-listan på Stockholmsbörsen (Svensk kod för bolagsstyrning, 2005) 
men idag har målgruppen utvidgats till att gälla aktiebolag vars aktier är upptagna till handel 
på en reglerad marknad i Sverige. Koden riktar sig främst till bolag med bred ägarspridning 
vilket är anledningen till att just aktiemarknadsbolag är målgruppen (Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2008). 

4.2 Uppkomst och förvaltning 
Koden har utvecklats inom, den då statliga, Etik och Förtroendekommissionen vars uppgift 
var att stärka förtroendet för svenskt näringsliv (Statsrådsberedningen, 2002, 2009-01-28). 
Förutom kommissionen var det också organisationer och organ från det privata näringslivet 
som var med och utvecklade Koden. Det ansågs finnas ett behov av att utveckla en kod för 
bolagsstyrning därför att förtroendet för svenska storbolag var lågt hos allmänheten och 
avsaknad av förtroendet ansågs bero på bristande bolagsstyrning (Kodbarometern, 2006). 
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Efter att arbetet med att utveckla Koden var färdigställt sköts nu förvaltningen och 
vidareutvecklingen av Koden av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som är en del i 
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Kollegiets huvudsakliga uppgift är att 
vara normgivande, istället för kontrollerande, inom utvecklingen av en trovärdig 
bolagsstyrning (Svensk kod för bolagsstyrning, 2005). Kollegiet följer upp Koden, dels 
genom att undersöka vilka avvikelser som gjorts från enskilda regler och hur detta motiveras 
samt att de för en dialog mellan kapitalmarknadens aktörer och de som tillämpar Koden men 
har som sagt ingen funktion vad gäller att kontrollera att Koden efterföljs (Kodbarometern, 
2006). 

4.3 Kodens innehåll och form 
Den Svenska koden för bolagsstyrning är uppbyggd kring begreppet ”följa eller förklara” 
vilket betyder att bolagen som tillämpar Koden antingen följer de regler som Koden anger 
eller så avviker de från enskilda regler och motiverar och förklarar varför (Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning, 2005).  I ”Missiv om regelförändringar” från Stockholmsbörsen år 
2005 refererat i Sevenius (2007) sammanfattas ”följa eller förklara” på ett passande sätt med 
att Koden handlar om att aktivt ta ställning till hur företaget ska förhålla sig till de olika 
reglerna och redogöra för deras ställningstaganden. Detta har gjort det möjligt att lägga 
ambitionsnivån för Koden högre än för Aktiebolagslagen och andra noteringskrav eftersom 
det är möjligt för företag att tillämpa alternativa lösningar till enskilda regler så länge de 
tydliggörs och förklaras (Svensk kod för bolagsstyrning, 2005). 

Systemen bakom bolagens direkta eller indirekta styrning är det centrala inom Koden vilket 
Koden ger uttryck för då den lägger stor tonvikt på styrelsen som en centralaktör inom 
bolagsstyrningen. Koden anger regler avseende bolagsorganens organisation, arbetsformer 
och samspel mellan organen. Däremot behandlar inte Koden samspelet mellan ägare och 
aktiemarknaden eller förhållandet mellan bolaget och övriga intressenter (Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2005). 

4.4 Svensk kod för bolagsstyrningsregler  
Den Svenska koden för bolagsstyrning är uppdelad i tre områden, i) Inledning, ii) Ägarroll 
och ägaransvar samt iii) Regler för bolagsstyrning. Inledningen berör frågor som tagits upp 
ovan som utgångspunkter, målgrupp, syfte och följa eller förklara (Sevenius, 2007).  

Den andra delen om ägarrollen utgör en liten del av Koden och vi kommer bara kort nämna 
vad som tas upp. Här propagerar Koden för en mångfald inom ägarkretsen eftersom det enligt 
Koden bidrar till dynamik inom näringslivet. Vidare sägs att ägare med stort aktieinnehav bör 
ta tillvara möjligheten att utöva inflyttande över bolaget, detta genom att delta på 
bolagsstämman och på så vis verka för en maktbalans mellan ägare, styrelser och ledning. 
Vidare poängteras att aktieägare med stort aktieinnehav har särskilt ansvar för att inte 
missbruka sin ställning likaså som det ägare som innehar minoritetsposterna har ansvar för att 
inte missbruka minoritetsrättigheterna (Svensk kod för bolagsstyrning, 2005).  

Den tredje delen av Koden är den som redovisar de regler Koden bygger på och som 
företagen sedan skall följa eller förklara. Reglerna har sammanställts under följande rubriker; 
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Bolagsstämma, Tillsättning av styrelse och revisor, Styrelse, Bolagsledning samt Information 
om bolagsstyrningen. Nedan kommer vi att visa en övergripande sammanställning av reglerna 
i Koden för att kunna erbjuda en grundläggande förståelse kring reglernas inverkan på 
bolagsstyrning. De siffror som anges i parenteserna nedan är de regelnummer som återfinns i 
2005 års kod.  

4.4.1  Bolagsstämma  
Reglerna kring bolagsstämman har fokus på att aktieägarnas inflyttande utövas vid stämman, 
vilket är det högst beslutande organet för bolaget. Detta sker genom att deltagarna på 
stämman, via närvaro och diskussion, skapar beslutsfattande förutsättningar för aktivt 
ägarinflyttande. Reglerna kring bolagsstämman kan ses som kompletterande av 
aktiebolagslagens regler gällande kallelse, deltagande, närvaro och genomförande (Sevenius, 
2007).  

Under en bolagsstämma skall en beslutför styrelse vara närvarande; närvara vid ordinarie 
stämma skall om möjligt hela styrelsen, styrelsens ordförande, verkställande direktör, i mån 
av behov andra personer ur bolagsledningen samt minst en av företagets revisorer (1.3.1).  
Ordförande eller andra representanter från styrelseutskotten skall finnas närvarnade om det 
finns förslag till beslut i ärenden som utarbetats av utskottet (1.3.2).  

Genomförandet av stämman skall gå till så att valberedningen lämnar förslag till ordförande 
under ordinarie stämma, men förslaget skall också ha presenterats i kallelsen till stämman 
(1.4.1). Bolagsstämman och materialet skall vara på svenska och företaget skall också se över 
behovet, utifrån ägarkretsens sammansättning, av att materialet översätts till annat språk 
(1.4.3). Protokollen från ordinarie såväl som extra stämmor skall hållas tillgängliga på 
bolagens hemsidor (1.4.4).  

4.4.2 Tillsättning av styrelse och revisor  
Under denna rubrik ingår valberedningen vilken är en av de mest diskuterade frågorna sedan 
införandet av Koden (Sevenius, 2007). Enligt Koden skall bolagen ha en valberedning som 
representerar bolagets aktieägare. Beredningens ledamöter ska utses på stämman (2.1.1) och 
ska bestå av minst tre personer varav majoriteten inte får vara styrelseledamöter. 
Verkställande direktör får inte ingå i valberedningen och ordförande i beredningen får inte var 
någon ur styrelsen (2.1.2). Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader 
före ordinarie bolagsstämma (2.1.3). 

Styrelsen tillsätts genom att förslag till ordförande och övriga ledamöter lämnas av 
valberedningen, här ska också styrelsearvode presenteras (2.2.1) och offentliggörandet görs i 
samband med kallelsen samt på företagets hemsida (2.2.3). Enligt Koden 2.2.4 ska 
valberedningen under bolagsstämman motivera sina val både vid förslag till förändring samt 
vid ingen förnyelse. Under bolagsstämman skall det också fastslås om ersättning till styrelsen 
med tydlig fördelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt för eventuellt 
utskottsarbete (2.2.6).  

Valberedning ska också lämna förslag till val av revisor samt ersättning till denne vilket 
offentliggörs på samma sätt som val av styrelse (2.3.1). I samband med att förslag till revisor 
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presenteras ska all information om denne som behövs för att avgöra kompetens och oberoende 
lämnas på bolagets hemsida (2.3.3).  

4.4.3 Styrelse 
Styrelsen utgör Kodens mest omfattande reglering (Sevenius, 2007) där styrelsens 
övergripande syfte är ”att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på sådant 
sätt att ägarens intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa sätt” 
(Svensk kod för bolagsstyrning, 2005). Reglerna kring styrelsen börjar med att redogöra för 
styrelsens uppgifter; i) fastställandet av de övergripande målen för verksamheten, ii) 
utvärderandet av bolagets operativa ledning samt fastställandet eller entledigandet av 
verkställande direktör, iii) verkandet för att det finns effektiva system för uppföljning och 
kontroll, iv) att den externa informationsutgivningen är präglad av öppenhet och saklighet, v) 
att kontrollen av att bolaget verkar inom de lagar och regler som finns är tillfredställande, 
samt vi) att företaget upprättar erforderliga etiska riktlinjer för sitt uppträdande, enligt (3.1.1). 
Styrelsen arbete skall genom en systematisk och strukturerad process årligen utvärderas 
(3.1.2).  

Vad gäller styrelsens sammansättning och storlek bör den ge utrymme åt olika kompetenser 
och erfarenheter som krävs för att kunna förvalta företagets angelägenheter på ett 
självständigt och effektivt sätt (Svensk kod för bolagsstyrning, 2005). Styrelsen bör inte vara 
större än att enkla och effektiva arbetsmetoder kan tillämpas (3.2.2), i styrelsen får det inte 
sitta mer än en person från bolagsledningen (3.2.3). En viktig del under rubriken Styrelse är 
frågan om oberoende; majoriteten av de bolagstämmovalda styrelseledamöterna får inte vara 
beroende i förhållande till bolagsledningen (3.2.4). Beroende anses en ledamot vara om denna 
är verkställande direktör eller varit det under de fem senaste åren, är anställd eller under de tre 
senaste åren varit det eller om denne erhållit icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster 
som inte ingår i styrelseuppdraget. Vidare kan en ledamot anses beroende om denna under de 
senaste åren haft omfattande affärsförbindelser med företaget, om denna har varit anställd av 
bolagets nu- eller dåvarande revisor, denna sitter i företagsledningen för ett annat företag där 
en av styrelseledamöterna tillhör detta bolagets ledning, denne varit styrelseledamot i mer än 
tolv år eller om denne står i nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen 
(3.2.4). Av de oberoende styrelseledamöterna ska minst två av dem också vara oberoende i 
förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som direkt eller 
indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna med röstlängd i bolaget (3.2.5).  

Det är styrelsens uppgift att verka för att det finns en god intern kontroll av bolagets system 
samt att hålla sig informerad om utvärderingen av densamma (3.7.1). Det ligger också på 
styrelsens bord att varje år avge en rapport över hur den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen är organisera (3.7.2). Om bolaget inte har en så kallad internrevisor ska 
styrelsen varje år utvärdera om behovet av en sådan finns (3.7.3). 
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För att säkerställa att den finansiella rapporteringen sker på ett tillförlitligt sätt ska styrelsen 
kommunicera, dokumentera och lämna upplysningar till bolagets revisor (3.8.1). Styrelsen har 
också som uppgift att inrätta ett revisionsutskott bestående av minst tre styrelseledamöter där 
majoriteten av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning 
samt att minst en av ledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets större ägare (3.8.2). 
Revisionsutskottets uppgift är att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande 
träffa bolagets revisorer, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster utöver revision som 
bolaget ska upphandla av revisionsbyrån, utvärdera revisionsinsatsen samt vara 
valberedningen behjälplig vid förslag av revisor och dess arvodering (3.8.3). 

4.4.4 Bolagsledning 
Reglerna under bolagsledning är till för företagets ledning där regler om verkställande 
direktörens uppgifter samt ersättningsfrågor till ledningen behandlas, reglerna riktar sig dock 
som övriga Koden till styrelsen och dess förhållande till ledningen (Sevenius, 2007). 
Verkställande direktörens uppgifter beskrivs under regel 4.1.1 och denne ska verka för att 
styrelsen får så saklig, utförlig och relevant informationsunderlag som möjligt för att kunna 
fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktör ska också se till att styrelsen är 
informerad om företagets utveckling mellan styrelsens sammanträden. Om verkställande 
direktören har uppdrag utanför bolaget måste dessa godkännas av styrelsen enligt (4.1.2). 

Ett ersättningsutskott skall inrättas på styrelsens begäran med uppgift att behandla frågor 
rörande ersättnings- och anställningsfrågor för bolagets ledning. Det går här bra att styrelsens 
ordförande också är ordförande i ersättningsutskottet men i övrigt ska resten av ledamöterna 
vara oberoende i förhållande till bolagets ledning. För mindre bolag kan hela styrelsen ingå i 
ersättningsutskottet så länge styrelseledamöter som också ingår i ledningen inte deltar i 
arbetet (4.2.1). Styrelsen ska på ordinarie bolagsstämma presenterna förslag om ersättnings- 
och anställningsvillkor avseende bolagsledningen. Det är sedan upp till stämman att godkänna 
dessa ersättningsprinciper och anställningsvillkor (4.2.2). Bolagsstämman skall också besluta 
om alla aktie- och aktiekurssrelaterade incitamentsprogram (4.2.3). 

4.4.5  Bolagsstyrningsrapport 
De bolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning skall till årsredovisningen bifoga en 
särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor, den så kallade bolagsstyrningsrapporten, rapporen 
behöver inte granskas av revisorer med det ska framgå av rapporten huruvida så gjorts eller 
inte (Sevenius, 2007). Däremot ska det framgå av rapporten att företaget har tillämpat Koden 
under redovisat år, bolaget skall också i rapporten redogöra för om de avviker från någon av 
reglerna i Koden samt skälen för varje avvikelse (5.1.2). Vidare ska i rapporten lämnas 
upplysningar om på vilket sätt styrelsen säkerställer kvalitén i den finansiella rapporteringen 
samt på vilket sätt de kommunicerar med bolagets revisor (5.1.3). 
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Bolagsstyrningsrapporten skall också, såvida de inte framgår av årsredovisningen, enligt 5.1.4 
redogöra för; 

• Valberedningens organisering 
• Lämna uppgifter om bolagets styrelse, verkställande direktör samt revisor.  
• Styrelsens arbetsfördelning, organisation, styrelseledamöternas närvaro med mera. 
• Styrelseutskottens arbetsfördelning, organisation och beslutanderätt.  
• Bolagsstämmans senast antagna principer för ersättning och anställningsvillkor för 

ledningen samt väsentliga avvikelser från tidigare år.  

I bolagsstyrningsrapporten ska också styrelsens rapport angående den interna kontrollen samt 
revisorns granskningsberättelse av densamma återfinnas (5.2.1). Slutligen ska bolaget på sin 
hemsida ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor där allmänheten kan tillgå 
information och aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i bolagsstyrningsrapporten 
samt övrig information som krävs enligt Koden (5.3).  

4.5 Respons på Koden 
Under denna rubrik redogör vi för vad Kollegiet skriver i sin årsrapport från 2008, där de 
bland annat upplever att det som fungerat minst tillfredställande tidigare år har varit 
informationsvärdet och kvalitén i de förklaringar till avvikelse som förekommit. Detta är 
något de upplever har blivit bättre under rapporteringsåret men som fortfarande är något som 
kan förbättras vilket ytterligare bekräftar att kvalitén är intressant att kartlägga. Den vanligast 
förekommande avvikelsen har sedan Kodens införande varit valberedningens sammansättning 
och denna avvikelse har funnits vara mer förekommande i bolag med koncentrerat ägande. 
Därefter är de mest markanta avvikelserna från Koden de regler som behandlar revisions- och 
ersättningsutskottet. Enligt Kollegiets granskning väljer företagen att prioritera erfarenhet hos 
ledamöterna framför oberoende eller så har de helt enkelt valt att behandla dessa frågor inom 
styrelsen.  

Antalet bolag som rapporterar avvikelser har, statistiskt sett, öka under åren men det har också 
antalet bolag som tillämpar Koden gjort och sätts dessa i relation till varandra finner vi färre 
bolag som procentuellt sett avviker från någon regel i dag jämfört med starten 2005. När 
Koden infördes låg genomsnittet för avvikelserna på drygt 2 per bolag att jämföras med 
mindre än en avvikelse per bolag år 2007. Kollegiet vill dock poängtera att de inte eftersträvar 
så få avvikelser som möjligt då de menar att det skulle utarma Kodens flexibilitet eftersom de 
inte har uppfattningen om att Koden är den ultimata lösningen för alla bolag.  

Förutom de avvikelser som tidigare nämnts har under de åren Koden varit bruklig även 
följande avvikelser legat på topp fem listan; majoriteten av de stämmovalda ledamöterna ska 
vara oberoende gentemot bolaget och dess ledning, samt tiden för offentliggörande av 
valberedningens ledamöter. 

Som berörts ovan bedömer inte Kollegiet kvalitén på motiveringarna till avvikelser då de 
menar att det är upp till mottagarna av rapporten att bedöma. Vidare delger dock Kollegiet att 
det anser att rapporten bör vara konkret, informativ och kopplad till företaget för att uppnå 
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god kvalité. Detta då de argumenterar att rapporter som är luftigt och allmänt hållna utan att 
knytta an till företagets specifika situation har lågt informationsvärde.  

Bolagsrapporten skall innehålla ett särskilt avsnitt om företagets interna kontroll angående 
företagets finansiella rapportering, där företagets organisation belyses. Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning rapporterar att 15 % av de praktiserande bolagen inte tillämpat Koden på ett 
korrekt sätt avseende intern kontroll då de inte motiverar varför de inte har någon 
granskningsfunktion (internrevisor). Kollegiet har också kunnat urskilja att ambitionsnivån 
angående den interna kontrollen är högre för de stora bolagen, där majoriteten av bolagen 
uppvisar en hög ambitionsnivå, jämfört med de medelstora bolagen där ambitionsnivån är 
jämt fördelad mellan hög och låg. Med hög ambitionsnivå syftar Kollegiet till 
innehållsrikedom, transparens samt god verksamhetsanknytning och låg ambitionsnivå 
karaktäriseras av knapphändighet och allt för standardiserad information. Det framgår också 
av årsrapporten 2008 att var tredje praktiserande bolag driver någon form av projekt för att 
ytterligare förbättra den interna kontrollen inom företaget.  

4.6 Den Reviderade koden 
I juli 2008 började den Reviderade kodens regler att gälla och den är som tidigare nämnt en 
omarbetning och förbättring av Koden som infördes 2005 och som beskrivt här ovan. 
Anledningen till att vår studie grundar sig på 2005 års kod är att när uppsatsarbetet inleddes i 
januari 2009 fanns inte 2008 års bolagsstyrningsrapporter att tillgå och med andra ord hade 
ännu inga rapporter som grundar sig på den Reviderade koden offentliggjorts. Vi kommer här 
nedan att kort presenterar de största och viktigaste revideringarna av Koden för att vårt arbete 
även i framtiden kommer att ha relevans för granskning av bolagsstyrningsrapportens kvalité.  

I denReviderade koden har det främst skett omformuleringar och förtydligande av Koden 
2005, där den största förändringen är att målgruppen har breddats till att gälla alla bolag vars 
aktier är upptagen till handel på en reglerad marknad (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008). 
Bland skillnaderna finner vi bland annat; att valberedningen inte längre behöver representera 
bolagets större aktieägare då det kan leda till missförstånd om vems intresse en ledamot ska 
företräda samt att minst en av ledamöterna i beredning måste vara oberoende gentemot 
bolagets största ägare. Vidare har Kodens oberoendekriterier tagits bort och istället gäller nu 
varje reglerad marknads oberoendekrav. Om styrelsen anser att revisionsfrågor ska beredas av 
hela styrelsen behövs nu längre inte hänvisning till styrelsens storlek göras och samma ska nu 
också gälla för ersättning till bolagsledningen. Slutligen har krav införts på att bolagen 
redovisar de alternativa lösningarna till avvikelsens samt att de, som tidigare, anger skälen till 
avvikelsen (Jämförelse mellan den tidigare koden och den reviderade koden, 2008). 

4.7 Årets bästa bolagsstyrningsrapport 
Sedan Koden introducerades har PWC-juryn på uppdrag av Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
utsett årets bästa bolagsstyrningsrapport. Juryn har som uppgift att utvärdera enskilda företags 
tillämpning av Koden vilket ses som nödvändigt när detta uppdrag inte ligger inom ramen för 
Kollegiets ansvar (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). När juryn gör sina bedömningar 
om rapportens kvalitet ligger deras fokus på att se hur det enskilda företaget följer Kodens 
regler och om det sker på ett innovativt, förtroendeskapande och affärsinriktat sätt (Öhrlings 
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PricewaterhouseCoopers, 2008). För att kunna utröna kvaliteten på rapporterna har det ställt 
upp fyra bedömningskriterier och de är (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008): 

• Fullständighet som innebär att Kodens regler uppmärksammas samt att de beskrivs på 
ett sätt som övertygar. 

• Trovärdighet i rapporten, där företaget har gjort rapporten till sin egen och där egna 
tolkningar får utrymme för att på så vis aktivt visa att företaget använder Koden för att 
förbättra processer inom företaget. 

• Begriplighet är ett kriterium av mer pedagogisk form där juryn gör värderingen av 
kvaliteten utifrån ”överblickbarhet, redighet, språkdräkt och relevans”. 

• Värdeskapande handlar om ambitionen att skapa aktieägarvärde genom att ge tydlig 
information om företagets processer som i sin tur leder till att processerna kan 
utvärderas och utvecklas. 

Under bolagsstyrningsrapportsåret 2007/2008 analyserades 123 bolag av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers innan 14 bolag slutligen överlämnades till PWC-juryn för närmare 
bedömning (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). Av dessa ansågs sex stycken bolag ha 
mycket högkvalitativ information och slutligen vann Trelleborg AB då juryn fann att deras 
bolagsstyrning, så väl som årsrapportering, höll en mycket hög kvalitet och den förmedlar 
tydligt värdet av bolaget till läsaren (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). 

I allmänhet menar PWC-juryn att en bra bolagsstyrningsrapport ska förmedla intresse och 
entusiasm, ska skriva om det som finns och inte vad som borde finnas och ska vara tydlig 
avseende tillämpning av koden genom en tydlig struktur och ett okomplicerat språk (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, 2008). 

4.8 Sex faktorer som utgör grund för acceptabla förklaringar 
(Sevenius, 2007) anser att en förklaring till en avvikelse ska grunda sig på någon av följande 
faktorer: 

• Praktiska tillfälligheter som till exempel att närvaron vid möten kan påverkas av 
tillfälligheter som till exempel sjukdom eller familjeskäl. Avvikelser kan också ges i 
de fall att årsstämmor sammanfaller för flera olika företag och där med har personer 
inte den fysiska möjligheten att befinna sig på två ställen samtidigt. Även force 
majeure går att anse som en förklaring.  

• Enskildheter i företagets organisation och verksamhet kan anses som godtagbara 
förklaringar och med detta menas till exempel företagets storlek eller 
industrirelaterade avvikelser. 

• Aktieägarkretsens sammansättning kan göra att det inte är försvarbart att förse 
aktieägare, som inte kan delta på årsstämman, med möjligheten att delta via distans. 
Detta kan även kopplas till punkten nedan. 



Svensk kod för bolagsstyrning  

38 (84) 
 

• Ekonomiska resurser så som bristande kapacitet är godtagbart speciellt med tanke på 
att de som ska få ta del av bolagsinformationen är intresserade av att det ska bli så lite 
kostsamt som möjligt. 

• Vägledande principerna som finns i Koden går att använda som motivering; en 
avvikelses syfte är att bolagsstyrningen blir bättre i och med avvikelsen. Denna punkt 
har dock en begränsning i och med att Kodens regler är starkt sammanlänkade med de 
vägledande principerna. 

• Legala restriktioner innebär att avvikelser som bygger på argument som grundar sig 
på lagar är acceptabla; i de fall Koden till exempel strider mot en utländsk bolagskod. 

Återkommande hänvisningar till samma förklaringar är dock inte att anses som någon bra 
motivering då avvikelser av samma karaktär borde föranleda att företaget omarbetar sitt sätt 
att hantera de situationer som orsakat avvikelser (Sevenius, 2007). 
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5 Studiens utformning 
De mer praktiska delarna av studien kommer att avhandlas här nedan där vi bland annat 
kommer att presentera vår undersökningsmetod, vår urvalsprocess samt den statistiska 
databehandlingen. Stort utrymme får även den ursprungliga granskningsmallen som kommer 
att utgöra grunden för vår kartläggning av Kodens kvalité samt till slutlig omarbetning av 
kvalitetskriterierna. 

5.1 Beskrivande jämförelse 
Vi anser att studien är en deskriptiv komparation på grund av att vi kommer att studera hur 
företagen presenterar sina bolagsstyrningsrapporter och sedan kommer vi att jämföra dem 
med kvalitetskriterier för att kunna se likheter och olikheter. Enligt Ejvegård (1996) baseras 
ofta deskriptiva studier på öppna problemformuleringar som till exempel vår; ” Vilken kvalité 
har bolagsstyrningsrapporterna i Sverige samt hur kan granskning av kvalitén utföras?”. När 
det gäller den komparativa delen av undersökningen är det viktigt att de objekt som jämförs 
går att jämföra och det anser vi är applicerbart i vårt fall i och med att vi utgår från Kodens 
regler samt PWC-juryns kriterier för alla företag. Vi kommer att kunna dra generaliserande 
slutsatser kring företagens tillämpning av Koden i och med att företagen är jämförbara och på 
dessa grunder kommer vi även att kunna fastsälla olikheter så väl som likheter i rapporternas 
utformning och kvalitet (Ejvegård, 1996). 

5.2 Urval 
För att få fram ett passande urval som är kopplad till Svensk kod för bolagsstyrning har vi via 
databasen Affärsdata funnit information om OMX Stockholmsbörsen. I och med 
avgränsningen till Large Cap fann vi 147 stycken företag som är registrerade vid denna börs. 
Vi började med att ta bort de företag som inte är svenskägda då dessa inte behöver applicera 
Koden och sedan eliminerade vi också dubbletter av företagen, till exempel tog vi bort B- och 
C-aktierna. Efter dessa elimineringar fick vi fram en urvalsram på 60 individuella 
företagsaktier och dessa sorterades i bokstavsordning från A-W. Vi hade bestämt att 30 
stycken företag var ett passande urval för att kunna få en uppfattning om Kodens applicering 
på OMX - Large Cap och hela detta förfarande benämner vi som ett systematiskt urval där vi 
utgick från hela populationen som urvalsram, med vissa förutbestämda avgränsningar, och tog 
sedan vartannat företag som stickprov med början på företag nummer två på listan. I och med 
att det inte råder någon periodicitet i vår urvalsram, utan alla företagen är i bokstavsordning, 
är detta ett passande sätt att göra urval på (Stukát, 1993). 

5.3 Ursprunglig granskningsmall och dess kvalitetskriterier 
För att kunna bedöma rapporternas kvalité har vi skapat en granskningsmall som har sin 
utgångspunkt i PWC- juryns kriterier för bästa bolagsstyrningsrapport. Vi har utgått från deras 
fyra bedömningskriterier och där funnit parametrar som vi har betygsatt på en skala mellan 1-
5, där 5 är högst, 3 är godkänt och 1 är lägst. Nedan kommer vi att redogöra för varje enskild 
parameter, denna mall finns i sin helhet i bilaga 1.  
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5.3.1 Avvikelser 
Det första vi kommer att identifiera är antalet avvikelser i rapporten, både de avvikelser som 
bolaget själva rapporterar och eventuella avsteg från Koden som de inte tagit upp men som vi 
hittar. Denna del av granskningsmallen kommer att vara oss behjälplig som en jämförande 
faktor när vi ska finna relationer mellan olika delar i rapporten. Det antal som anges i 
betygsättningsdokumentet (bilaga 2) är både bolagets egna rapporterade avvikelser och de 
som vi har hittat.  

Sedan kommer samtliga regelavvikelser som förekommit att benämnas med sitt regelnummer 
i Koden för att vi ska kunna identifiera vilka avvikelser som görs samt hur vanligt 
förekommande de är bland dessa företag. Också här kommer alla avvikelser tas upp, 
oberoende av om de är identifierade av bolagen eller av oss. 

Motiveringarna till avvikelserna kommer också att få ett eget utrymme och här kommer vi 
endast att inkludera motiveringarna till de avvikelser som bolagets själva tagit upp i och med 
att det är svårt att göra bedömningar på motiveringar som inte finns. Om ett företag inte är 
medvetna om sina avvikelser har de inte heller motiverat dem och där med finns det ingen 
motivering för oss att bedöma. För att en motivering ska få högt betyg söker vi efter 
företagsspecifika motiveringar som knyter an till företagets kontext och som visar på att de 
har gjort ett välgenomtänkt val när de avviker från Koden. Med det menar vi att de tydligt 
redogör för vad de har tänkt samt hur de har diskuterat sig fram till valet. Denna bedömning 
av motiveringarnas standard grundar sin i vad vi har utläst från Kollegiets årsrapport 2008 
som vi berört ytterligare under 4.5 Respons på Koden. Även vår bedömning på vad som är låg 
kvalité på motiveringarna är hämtat från Kollegiet som menar att för ickespecifika 
förklaringar sänker rapportens informationsvärde. Vi kommer även att jämföra funna 
motiveringar med de sex förklaringsgrunder till acceptabla förklaringar utformade av 
Sevenius (2007), detta för att försöka konkretisera vad som är bra och dåliga förklaringar.  

5.3.2 Fullständighet  
Vi har valt att dela upp Fullständighet i två parametrar vilka är Följsamhet och 
Uppmärksamhet. Följsamhet syftar till att granska hur väl rapporten följer Kodens regler och 
principer och beaktar antalet avvikelser i rapporten. De rapporter som inte har några 
avvikelser kommer att tilldelas högsta betyg men detta betyg är också möjligt att uppnå för 
bolag med avvikelser så länge de har fullständiga motiveringar i enlighet med ovan. Att dessa 
bolag också har en möjlighet att uppnå högsta betyg beror på att Koden bygger på ”följa eller 
förklara” i och med att Kollegiet menar att avvikelser från Koden i själva verket kan öka 
rapportens Fullständighet, för vissa företag.  

Granskning av Uppmärksamheten innebär att vi kommer att bedöma rapporten utifrån hur väl 
Koden uppmärksammas och beskrivs, både direkt och indirekt. Fokus kommer att ligga på 
direkt uppmärksamhet som bygger på att de uttryckligen nämner Koden men vi kommer 
också att ta hänsyn till hur de applicerar Koden utan att bokstavligen nämna den. Ett exempel 
för att tydliggöra vad vi menar med indirekt uppmärksamhet är att om ett företag skriver 
angående ersättningsutskottet att de har valt styrelsens ordförande till utskottets ordförande 
samt att övriga ledamöter är oberoende gentemot ledningen så är detta hämtat från Koden 
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men utan att Koden nämns. För att få ett högt betyg krävs att Koden nämns direkt och även 
beskrivs på ett förklarande sätt som hjälper läsaren att förstå Kodens roll i bolagets styrning. 
Rapporter där Koden endast indirekt är närvarande kommer inte uppnå ett betyg som är högre 
än godkänt, det vill säga en 3:a.  

5.3.3 Trovärdighet 
Vi kommer att bedöma rapportens trovärdighet utifrån hur väl anpassad den är till företaget 
och dess kontext. Företagsanpassningskriteriet bygger på hur närvarande företaget är i 
rapporten och hur väl de visar intresse av att se Koden som en möjlighet till att generera 
aktieägarvärde. Rapporter som kommer att få höga betyg är de som handlar om det egna 
företaget snarare än att de håller en allmängiltig ton, i och med att en allmängiltig ton inte är 
sammankopplad med bolaget och därmed inte stärker rapportens värde. Med allmängiltig ton 
menas att rapporten saknar förankring i företaget och det är svårt att utläsa de 
företagsspecifika egenskaperna i rapporten. 

5.3.4 Begriplighet  
Dessa parametrar syftar till att bedöma den pedagogiska nivån på rapporten där vi kommer att 
granska Överblickbarheten, Tydligheten, rapportens Språk och Relevans. Gällande 
Överblickbarhet kommer vi att studera hur enkelt det är att hitta i rapporten, om det finns 
översiktliga tabeller och diagram, om de tydligt anger att de har avvikelser samt rapportens 
disposition.  

Tydligheten är till viss del kopplad till Överblickbarheten men är främst till för att granska hur 
tydligt informationen i rapporten framställs. Exempel på bra Tydlighet är tydlig 
rubriksättning, textformulering och disposition. Vidare anser vi att Tydligheten ökar om 
viktiga saker punktas upp istället för att bara skrivas i löpande text då detta underlättar för 
läsaren att tillgodogöra sig de delar av rapporten som företaget anser vara av vikt.  

Språk är en annan del av Begripligheten som vi kommer att betygsätt. Detta för att kunna 
avgöra om språket är anpassat till rapportens syfte; om det är för formellt eller om det väger 
över åt andra hållet och blir informellt.  

Vidare har vi också valt att granska hur relevant rapportens innehåll är, det vill säga om 
informationen är tillfredställande eller om något saknas eller är överflödigt. Detta är till viss 
del kopplat till rapportens längd. 

Betygsättning av alla parametrarna inom Begriplighet baseras på dels hur många av 
kriterierna de uppfyller men också i vilken utsträckning de ökar Begripligheten. Till exempel 
om företaget i sin rapport har en tabell över ledamöternas oberoende så uppfyller de 
överblickbarhetskriteriet men har de ingen annan tabell i sin rapport hjälper den inte till att 
öka överblickbarheten i någon större utsträckning. Om rapporten å andra sidan innehåller 
många tabeller och diagram uppfyller de Överblickbarheten men fråga är då om det sker på 
bekostnad av Relevansen.  



Studiens utformning  

42 (84) 
 

5.3.5 Värdeskapande 
För att kunna redogöra för hur pass värdeskapande rapporterna är kommer vi att använda oss 
av två parametrar i form av Strategi och Styrning. Dessa två parametrar förmedlar 
företagsvärde då läsarens inblick i nämnda företag ökar i och med ökad kunskap om 
strategier, mål och styrningsprocesser i företaget. I det här fallet syftar Strategi till hur väl 
rapporten kopplar samman företagets mål och strategier med Koden vilket också kräver att de 
tydligt redogör för detta för att uppnå högsta betyg. Finns det en uttalad koppling mellan mål 
och strategi till Koden tilldelas rapporten här höga poäng, 4 eller 5, men denna koppling kan i 
likhet med uppmärksamheten också vara indirekt. Indirekt på så sätt att deras applicering av 
Koden speglar mål och strategi utan att den nämns. Även här kommer endast indirekt 
koppling som högst tilldelas en 3:a då tydligheten är så pass viktig för att kunna tilldela 
betygen från den högre delen av skalan.   

Med styrning vill vi granska i vilken utsträckning bolagen tillhandahåller tydlig information 
om styrningsprocesser och denna parameter har ett samband med Företagsanpassning i och 
med att de rapporter som är skrivna utifrån företagets kontext, rimligtvis borde innehålla mer 
detaljerad information om styrningsprocesserna. Om företaget följer Koden innebär det per 
automatik att de redovisar företagets grundläggande styrningsprocesser men det krävs mer för 
att uppnå betyg som är högre än godkänt. Värdeskapande information om styrning och 
ledning ger intressenter en djupare insikt om företaget vilket krävs för att ett betyg högre än 
godkänt skall tilldelas.  

5.3.6 Sammanfattande betyg 
De poäng som delas ut för parametrarna Fullständighet, Trovärdighet, Begriplighet samt 
Värdeskapande, totalt 9 stycken, summeras till en Totalpoäng som maximalt kan uppgå till 45 
poäng. Vi kommer efter att ha läst och granskat varje enskild bolagsstyrningsrapport att ge 
dem ett individuellt Helhetsbetyg som grundar sig på vår bedömning av rapportens helhet. 
När vi poängsätter varje parameter strävar vi efter objektivitet men Helhetsbetyget grundar sig 
på subjektiva bedömningar då vi inte har några fasta hållpunkter att utgå från beträffande 
Helheten. Vi kommer senare, för att underlätta en jämförande analysen att dividera 
Totalpoängen med antal parametrar (9 stycken) och på så vis få fram en Genomsnittlig 
totalpoäng. Denna Genomsnittliga poäng används för att kunna jämföra Totalpoäng med 
Helhetspoängen och kommer därför att redovisas i empirin. 

5.3.7 Sidor och år 
För att få en känsla för rapportens omfattning kommer vi även att notera antal sidor i 
rapporten som sedan kommer att vara en jämförelsegrund till analysen. Utöver detta kommer 
vi även att inkludera antalet år som företaget har tillämpat Koden för att se om det finns 
skillnader som är kopplade till flerårigt användande av Koden som bolagsstyrningsinstrument. 
På grund av att vi läser bolagsstyrningsrapporter för 2007 innebär det att maximalt antal år 
som ett företag kan ha tillämpat Koden kan vara tre. 
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5.4 Datainsamling  
Efter att vårt urval stod klart delade vi upp de 30 företag (se bilaga 3) oss mellan så att varje 
författare läste 15 bolagsstyrningsrapporter var. Insamlingen började med att vi sökte 
rapporterna på de valda företagens hemsidor, och där vi hittade bolagsstyrningsrapporten i ett 
separat dokument skrev vi helt enkelt ut dem. För de företag där det bara gick att finna 
bolagsstyrningsrapporterna i årsredovisningsrapporten beställde vi rapporten i tryckt format. 
När vi fick tillgång till bolagsstyrningsrapporterna från våra utvalda företag framkom det att 
sex stycken företag inte tillämpade Koden på ett sådant sätt som passar in på vår 
undersökning vilket till exempel berodde på att företaget var avnoterat eller inte var svenskägt 
i majoritet. Eftersom dessa bortfall upptäcktes i början av studien valde vi att utöka vårt urval 
genom att ta fram ytterligare sex företag från vår urvalsram, också detta genom systematiskt 
urval. 

När vi sedan började granskningen av rapporterna använde vi oss av ett färgsystem där vi 
markerade avvikelser, bra saker, sämre saker samt övrigt med varsin färg för att lättare kunna 
se vad vi tyckt om rapportens innehåll. Varje författare gav enskilt betyg i Excel och skrev 
samtidigt ett dokument där denne motiverade betygen och gav exempel från rapporterna. Vid 
eventuella svårigheter eller oklarheter har vi diskuterat med varandra innan slutgiltigt betyg 
sattes. Dessa dokument har senare legat till grund för empirikapitlet och har fungerat som en 
form av transkribering av varje läst rapport.  

5.5 Statistisk bearbetning 
Efter datainsamlingen började vi med den statistiska bearbetningen med hjälp av Excel och 
SPSS 17.0 där vi började med att räkna ut medelpoängen för varje betygsområde samt 
sammanställt diagram och grafer som återfinns i bilagor. Sedan användes bara SPSS för att få 
tillgång till frekvenstabeller över varje enskild parameter. Dessa frekvenstabeller säger oss 
med vilken frekvens varje betyg har förekommit, procentuell fördelning mellan dessa samt 
information om eventuella bortfall. 

För att sedan möta vårt ökade behov av ytterligare information valde vi att jämföra 
korrelationen mellan parametrar, via ett bivariat korrelationstest, för att se i vilken 
utsträckning parametrarna samvarierar. Det krävs att det ska finnas en samvarians mellan två 
variabler för att ett orsakssamband ska kunna förekomma. Samvarians innebär att en 
förändring i en variabel åtföljs av en förändring i den andra variabeln. Detta är för att undvika 
”nonsenskorrelation” som innebär att två variabler korrelerar men de har ingen samvarians. 
Ett exempel från 1990-talet angående nonsenskorrelation är att det finns ett samband mellan 
ökningen i försäljningen av starköl och nedgången av antalet godsvagnar (Dahmström, 2008). 
I och med att våra parametrar är inom samma område anser vi att det inte finns någon större 
risk för nonsenskorrelation men vi har ändå valt att i många fall göra partiella korrelationstest 
för att säkerställa att korrealtionen mellan två parametrar inte bara är beroende av en tredje 
parameter. 

För att mäta korrelationen har vi använt oss av ”Pearson Correlation” som är en av de 
vanligaste metoderna för att finna ut korrelationsstyrkan mellan variabler och används för att 
få en prediktion om i vilken utsträckning variabler samvarierar (Befring, 1994). Den 
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signifikansnivå vi har valt att kalla signifikant när det kommer till korrelation är inom ett 
99%-konfidensintervall om inget annat anges i texten. 

5.6 Access 
I och med att bolagsstyrningsrapporter är offentliga dokument har vi inte haft några problem 
med att få tillgång till dessa. Detta har inneburit att vi inte har haft några bortfall efter att det 
slutliga urvalet gjorts, vi har fått tillgång till alla information som vi har varit i behov av i 
form av bolagsstyrningsrapporter. 
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6 Empiriska granskningsresultat 
Resultaten från granskningen av kvalitetskriterierna kommer nedan att presenteras empiriskt 
där resultaten för avvikelser först introduceras och sedan presenteras varje 
kvalitetsparameter för sig. Utöver den information som presenteras i löpande text finns 
granskningsresultat i bilaga 4. 

6.1 Avvikelser 

6.1.1 Antal Avvikelser  
Av våra granskade rapporter var det vanligast med en avvikelse då 36,7 % av företagen hade 
en avvikelse. En knapp tredjedel av företagen följde Koden utan någon avvikelse medan cirka 
en femtedel hade två avvikelser. Tre eller fyra avvikelser var inte vanligt och det var inte fullt 
15 % av rapporterna som innehöll mer än två avvikelser. I nedanstående diagram visas 
fördelningen av avvikelserna. 

Figur 2: Avvikelser 

6.1.2 Regler  
Det finns två regelavvikelser som i stort sett står för hälften av alla avvikelser och dessa två 
berör valberedningens och ersättningsutskottets sammansättning av ledamöter. Den tredje 
vanligast förekommande avvikelsen var ledamöternas antal samt deras oberoende i 
revisionsutskottet vilken stod för dryga 19 % av avvikelserna. Övriga regelavsteg från Koden 
rörde sig om åtta regler som förekom en eller två gånger. Dessa berörde allt från tiden för 
valberedningens offentliggörande och språket som stämman hölls på till incitamentsprogram 
felaktigt riktad till styrelsen och majoriteten av styrelseledamöters beroende.  
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6.1.3 Motiveringar  
När vi betygsatte kvalitén på motiveringarna till avvikelserna blev medelbetyget 2,7 där vi 
noterade att ingen motivering uppnådde högsta betyg och att två 1:or utdelats. Av de fyra 
rapporter som fick högst betyg på sina motiveringar finner vi Industrivärdens motivering till 
varför de har fler ledamöter i utskotten än vad Koden förespråkar som de motiverar med 
revisions- och redovisningsfrågornas speciella betydelse för investmentbolag. Denna 
motivering uppnår en 4:a på grund av att den är branschspecifik och knyter an till bolagets 
kontext, för att få en 5:a anser vi att det hade krävts en vidareutveckling av motiveringen och 
att de till exempel angett vad varje styrelseledamot tillför utskottet. Ett annat företag som hade 
en högklassig motivering var Lundin Petroleum som höll sin bolagsstämma på engelska, men 
presenterade den också textad på svenska, för att verkställande direktör inte pratar flytande 
svenska vilket är en helt logisk förklaring till avvikelsen. De hade en andra avvikelse som 
vara att en styrelseledamot vara ordförande i valberedningen vilken de förklara med att denne 
”…valdes enhälligt till ordförande eftersom han ansågs ha den bästa kunskapen om bolaget 
och den svenska lagstiftningen och på så vis bäst representerar aktieägarnas intressen.” och 
vi finner att denna motivering utgår från bolaget och att den baseras på personlig kunskap. 
Det vi ifrågasätter är varför denna person måste var just ordförande och inte bara en del av 
beredningen och det var det som gjorde att Lundin Petroleum inte fick en 5:a. 

Den vanligaste typen av motivering var överlag att bolagets val var ”det lämpligaste” utan 
närmare specifik förklaring kopplad till företagets situation och detta har oftast resulterat i en 
2:a eller 3:a beroende på övriga motiveringsrelaterade omständigheter i rapporten. De 
motiveringar som har fått en 1:a är ofta kopplade till förklaringen till varför företagen inte har 
presenterat sammansättningen av valberedningen i rätt tid och två exempel på detta lyder: ”På 
grund av att styrelsen inte förrän i början av december 2007 blivit informerad om vilka 
personer som bolagets tre största ägare har utsett till sina representanter i valberedningen, 
har valberedningens sammansättning inte kunnat offentliggöras förrän den 6 december 2007 
” och ”...i enlighet med att tidigare tillämpad ordning, att en valberedning ska utses efter 
utgången av tredje kvartalet och att namnen på valberedningens ledamöter skulle publiceras i 
bolagets tredje kvartalsrapport för året.”. Vi har vid betygsättningen ansett att dessa är 
bortförklaringar snarare än motiveringar i och med att vi inte kan utläsa att de har gjort försök 
till att publicera namnen i rätt tid. 

Vi har också undersökt om de motiveringar vi har funnit stämmer in på Sevenius (2007) vad 
gäller sex acceptabla förklaringsgrunder för avvikelser. Under granskningen fann vi att 6 av 
de 18 företagen som hade motiverat sina avvikelser, hade motiveringar som grundar sig i 
någon av de sex acceptabla förklaringarna.  

6.2 Fullständighet  
Kvalitetskriteriet Fullständighet har uppnått ett genomsnittsbetyg som uppgår till 3,7 vilket är 
ett av de två högsta betygen för de fyra kvalitetskriterierna. Nedan kommer vi att presentera 
resultaten för de individuella parametrarna Följsamhet och Uppmärksamhet.  
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6.2.1 Följsamhet  
Diagrammet nedan visar spridningen på Följsamheten för de bolagsstyrningsrapporter vi har 
läst och varje romb på linjen representerar en rapport. Följsamheten till Koden har varierat 
längst hela betygsskalan där var tredje rapport tilldelats en 4:a och genomsnittsbetyget uppgår 
till 3,6. De låga betygen är främst kopplade till antalet avvikelser men beror också på hur de 
har motiverat sina avvikelser. De bolag som hade tre eller fler avvikelser har visat på en 
motsträvighet mot Koden som, enligt oss, visar sig i och med att företagen har valt att göra 
avvikelser från Kodens regler när den inte följer de arbetsformer som företaget haft sedan 
tidigare och citaten från motiveringar är bra exempel på sådant. Följsamhetsbetyget har också 
påverkats negativt av avvikelser som, av bolaget, inte rapporterats som en avvikelse; bolaget 
har inte angett att de avviker från Koden och därmed inte motiverat avvikelsen. Ett företag 
som har fått en 3:a i betyg har generellt sett bara godkända motiveringar på sina avvikelser 
och följer Koden i stort men utan att Följsamheten tydligt framträder. De företag som har 
uppnått högsta betyg när det gäller Följsamhet har varit företag som inte har haft någon 
avvikelse alls. Trots att det i teorin har varit möjligt att finna företag som har haft avvikelser, 
och ändå fått fullt betyg, har vi inte funnit detta i vår granskning i och med att deras 
motiveringar inte har nått upp till högsta nivå därav så många utdelade 4:or. 

Figur 3: Följsamhet 

6.2.2 Uppmärksamhet 
Uppmärksamheten har i genomsnitt varit god där det vanligaste betyget var en 3:a och 
tillsammans med betyget 4:a representerar dessa över 75 % av utdelade betyg för denna 
parameter. En klart övervägande majoritet av rapporterna uppnår med andra ord godkänt eller 
högre. I genomsnitt har företagen i sina rapporter varit bra på att uppmärksamma Koden men i 
detta sammanhang är det också värt att notera att endast en 5:a har delats ut. Detta högsta 
betyg tilldelades Getingen på grund av konsekvent uppmärksamhet och beskrivning både av 
Koden och hur den tillämpats inom bolaget. Genomgående i rapportens olika delar finns 
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Koden både uttryckligen uppmärksammad samt indirekt närvarande vilket gör den bra. De 
rapporter som fick godkänt men inte högsta betyg har uppmärksammat Koden i vissa delar av 
rapporten men inte genomgående, vilket krävts för högsta betyg. Tre stycken 1:or har delats ut 
och detta beror främst på att dessa företag endast nämner att de använder Koden och där efter 
finns inte Koden närvarande i rapporten, varken direkt eller indirekt.  

6.3 Trovärdighet  
Genomsnittsbetyget för rapporternas Trovärdighet och därmed för Företagsanpassning 
uppgick till 3,6 och mer specifik information om Företagsanpassning presenteras nedan.  

6.3.1 Företagsanpassning 
Var sjätte rapport som vi har granskat uppnådde inte godkäntgränsen och av denna sjättedel 
fanns inga 1:or utan utgjordes endast av betyget 2. Denna låga betygsättning grundas på att 
det i dessa rapporter pratas om hur det ska vara men i väldigt liten utsträckning talar om vad 
som har gjorts under året. Totalt sett har det delats ut 6 stycken 5:or vilka alla fått högsta 
betyg på grund av att de gjort rapporten till sin egen. Med ”sin egen” menar vi att de knyter an 
sin rapport till det egna företaget genom att tydligt beskriva sina tillvägagångssätt och 
händelser under året i kombination med detaljerade exempel. 

Vid en jämförelse mellan hur en dålig och en bra rapport framställs exemplifierar de två 
följande citaten, tagna från deras beskrivning av revisionsutskottets arbete, detta. ”Till 
revisionskommitténs uppgifter vid sedvanlig bolagsstyrning enlig best practice, hör 
granskning av kvartalsrapporter och preliminära årsrapporter, revisionskostnader, 
rekommendationer till valberedningen om val oberoende revisorer och övervakning av WSR 
koncernens interna rapport- och kontrollfunktioner” är ett exempel från West Siberian 
Resources rapport som har fått lågt betyg och ”Revisionsutskottet granskar rutinerna för 
redovisning och finansiell kontroll, revisorernas arbete, deras kvalifikationer och beroende. 
Övervakningen omfattar också andra väsentliga frågor som har sammanband med den 
ekonomiska redovisningen.” är ett citat från Alfa Lavals rapport som har fått högsta betyg. 

Det som har varit avgörande vid vår bedömning har varit att West Siberian Resources har 
använt vaga begrepp där de endast skriver vad som generellt ska göras medan Alfa Laval ger 
exempel på vad deras revisionsutskott verkligen gör, inte bör göra. Dessa citat är bara några 
exempel men vi kan genomgående identifiera samma typexempel vad gäller 
företagsanpassning genom hela rapporterna, från dessa två företag. 

6.4 Begriplighet  
Genomsnittsbetyget för Kvalitetskriteriet Begriplighet har uppgått till 3,7 vilket tillsammans 
med Fullständighet hade det högsta genomsnittsbetyget. Nedan kommer vi att sammanfatta 
data kring de parametrar som ingår i Begriplighet.  
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Figur 4: Exempel på bra faktarutor från Electrolux. 

6.4.1 Överblickbarhet 
Mer än hälften av rapporterna har fått en 4:a för sin Överblickbarhet och det är endast två av 
rapporterna som inte har fått godkänt. Det som har utmärkt dessa två rapporter som har fått en 
2:a i betyg är att de inte har en röd tråd genom hela rapporten utan att läsaren måste hoppa 
fram och tillbaka för att få tillgång till information som hör ihop samt att de har bristfälligt 
med tabeller eller diagram. Med andra ord har Överblickbarheten överlag varit god och 
medelbetyget har uppgått till 3,6. 
Electrolux var den enda rapporten som 
tilldelades en 5:a och fick det därför att den 
till fullo uppfyllde alla de kriterier som 
anges för Överblickbarheten i gransknings-
mallen. Det som har gjord att den skiljde 
sig från mängden var främst de informativa 

faktarutorna som exemplifieras här till 
höger. Alla de företagen som fick 4 
uppfyllde i stort sett våra granskningskrav men saknade initiativ till att ta Överblickbarheten 
ett steg längre för att underlätta för läsaren.  

6.4.2 Tydlighet 
Tydligheten uppnår medelbetyget 3,5 där betyg 2-5 på bedömningsskalan förekommer och 
hälften av de granskade rapporterna har fått något av de två högsta betygen. Det som har 
karaktäriserat rapporter med högt betyg är att de har noggrann och ingående beskrivningar av 
varje område, där SAAB är ett bra exempel i och med att de har tydliga tabeller över till 
exempel ledamöternas oberoende plus att de även har denna information i texten. Denna 
tydlighet gör att läsaren inte behöver fundera kring saker då de står klart och tydligt vilket gör 
att rapportens information är lätt att ta till sig. Ett motsvarande exempel från en rapport som 
har fått ett sämre betyg är Vostok Nafta som inte har angett vem som är ordförande i 
respektive utskott vilket gör att det inte är tydligt för läsaren om företaget uppfyller kraven i 
Koden, till exempel regel 4.2.1 om Ersättningsutskottets sammansättning. Andra saker som 
har spelat in vid bedömningen av Tydligheten har varit om företagen i nödvändiga fall har 
gjort förtydligande och hänvisningar till andra delar av bolagsstyrningsrapporten, årsrapporten 
eller hemsidan. Dessa hänvisningar är tydliga på så sätt att de hänvisat till ytterligare 
information utan att krångla till det för mycket i rapporten, givet att de ger tillräcklig 
information i själva rapporten.  

6.4.3 Språk 
Vad gäller Språk har det inte förekommit någon märkbar skillnad mellan rapporterna då alla 
har tilldelats en 4:a. Vi har funnit att språket genomgående har hållit förväntad språkdräkt 
gällande denna typ av företagsinformation som återfinns i bolagsstyrningsrapporter, 
årsrapporter och dylikt. 

6.4.4 Relevans 
Bolagsstyrningsrapporternas Relevans har varierat mellan 2-4 på betygsskalan där de 
rapporter som tilldelats en 2:a i betyg antingen var bristfällig på grund av dess korta längd, då 
den inte innehöll önskad information, eller hade snedvriden fördelning av informationen. 
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Snedvriden fördelning förekom i Vostok Naftas rapport där cirka tre av sex sidor i 
bolagsstyrningsrapporten behandlade bolagets ersättningsfrågor och incitamentsprogram 
samtidigt som mycket litet utrymme gavs åt till exempel styrningsrelaterad information. De 
60 % av rapporterna som fått betyget 4:a har överlag fått detta på grund av att den information 
som återgetts har varit tillfredställande i förhållande till rapportens längd. 

Ett bra exempel på en bolagsstyrningsrapport som ligger mitt emellan på betygsskalan är 
Ericssons rapport som är 20 sidor lång och i förhållande till detta ges inte nog relevant 
information. De har i grunden ett bra informationsutbud men i och med att rapporten är så 
pass lång som 20 sidor fortsätter de inte att fylla upp rapporten med relevanta saker, ur en 
aktieägares perspektiv. Ett exempel från ett annat företag, gällande överflödig information 
utan större aktieägarevärde, är information som en rapport presenterar gällande styrelsens och 
utskottens möteslängd. Vi anser inte att det tillför rapporten någon relevans om företaget 
anger att ett möte till exempel tog tre timmar men å andra sidan tar denna enskilda 
relevansavvikelse inte upp så pass mycket utrymme att betyget sjunker nämnvärt. 

6.5 Värdeskapande  
Värdeskapande har redovisat det lägsta genomsnittsbetyget av kvalitetskriterierna vilket 
uppgick till 3,4. Betygsättningen av parametrarna under värdeskapande kommer att 
presenteras i de två efterföljande delarna. 

6.5.1 Strategi 
Mellan intervallet 2-4 på betygskalan är det 90 % av bolagsstyrningsrapporterna som har 
placerat sig, därutöver återfinner vi en utdelad 1:a och två 5:or. I genomsnitt har rapporterna 
varit bra på att koppla samman Koden med företagets mål och strategier då vi kan konstatera 
att medelbetyget ligger på dryga tre. De två 5:or som delades ut gick till Electrolux och 
Ericsson därför att de på ett mycket tydligt och distinkt sätt sammankopplar företagets mål 
och strategier med Koden vilket exemplifieras nedan av Electroluxs formulering. ”Electrolux 
styrelses övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens angelägenheter 
på sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bäst 
möjliga sätt. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, 
bolagsordningen, koden och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.” 

De rapporter som inte har tilldelats ett godkänt betyg har inte redogjort för någon direkt 
koppling och läsaren kan endast ana en indirekt koppling vilket gör det svårt att ge exempel 
från sådana rapporter. ”Valberedningen har diskuterat behovet av kompetens och styrelsens 
sammansättning med hänsyn till Swedbanks strategier” beskriver en koppling till strategier, 
men i och med att de inte närmare redogör för vilka strategier som de kopplar Koden till blir 
det bara ett godkänt betyg för Swedbank i detta hänseende. 

6.5.2 Styrning 
Genomsnittsbetyget för uppmärksammandet av bolagets styrningsprocesser har uppgått till 
3,6 där ingen rapport har fått det lägsta betyget, 1. Även här är Ericssons 
bolagsstyrningsrapport ett bra exempel därför att de verkligen har satsat på att läsaren ska få 
en förståelse för deras styrning och detta framkommer extra tydligt när de presenterar sina 
grundläggande värderingar, deras åtagande beträffande bolagsstyrning, samt i redogörelsen 
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för styrelsens och företagsledningens arbete. Övriga företag som tilldelats 5:or har också varit 
bra på att lyfta fram styrningsprocesser i det egna företaget genom konkreta exemplifieringar 
och tydliga figurer. Företagsrapporterna som har fått medelbetyg har presenterat 
styrningsprocesserna men precis som vid Strategi anger de inte mer specifik information 
vilket skulle ha hjälpt läsaren att få en djupare insikt. De företag som fått lägst betyg har, till 
skillnad från dem som fått högt betyg, inte direkt i texten angett några företagsspecifika 
styrningsprocesser utan de har hållit sig till det minimum som Kodens regler kräver. 

6.6 Sammanfattande betyg 
Av våra granskade rapporter fick Electrolux högst med sina 41 poäng och lägst poäng hade 
Hufvudstaden, Lundbergs AB, Latour med 20 poäng och genomsnittspoängen uppgick till 
31,6. För att kunna få mer jämförbar data har vi delat Totalpoängen men de nio 
kvalitetsparametrarna för att få fram ett genomsnitt av totalbetygen. Dessa redovisas här 
nedan tillsammans med Helhetsbetygen för att ge en bild av hur Totalpoängen skiljer sig från 
vår mer subjektiva betygsättning i form av Helhetsbetyget. 

Figur 5: Jämförelse mellan Totalpoäng och Genomsnittlig totalpoäng. 

Helhetspoängen sträckte sig mellan 2 och 5 och hade ett medelbetyg på 3,6. 5:orna har delats 
ut till Electrolux, Alfa Laval, Industrivärden, Lundin Petroleum och Modern Times Group 
medan 2:orna gavs ut till de bolag vars rapporter hade den lägsta Totalpoängen. Det som har 
gjort att vissa rapporter har fått högsta betyg är att vi här har känt att allt finns med och att vi, 
sammantaget, inte saknar något i det stora hela. Övriga rapporter har i sjunkande skala saknat 
olika delar som gjort att betyget inte nått upp till 5:or.  

6.7  Sidor och år 
Rapporternas längd har varierat kraftigt mellan 2 till 20 sidor i omfång, där flest antal bolag 
hade en rapport på 6 sidor och medelrapporten uppnådde en längd på 7,2 sidor. 29 av 
rapporterna hade mellan 2 och 11 sidor och Ericsson utmärkte sig med en rapport på 20 sidor. 
De flesta av våra granskade företag har gett ut bolagsstyrningsrapporter sedan 2005 då Koden 
introducerades närmare bestämt 73,3 % av företagen. För ett av de granskade bolagen var det 
första året som de använt sig av Koden och sju av företagen har följt Koden i två år. 
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7 Analys 
I analysen kommer vi börja med att testa korrelationen mellan de olika parametrarna under 
varje kvalitetskriterium för att se om uppdelning inom dem har varit behjälplig. Under de fyra 
första rubrikerna kommer vi att göra jämförelse med avvikelser, helhet, totalpoäng, sidor och 
år. Rubriken Sammanbindande analys av kvalitetskriterierna kommer att innehålla en analys 
mellan de olika kvalitetskriterierna för att kunna fastställa kvalitén samt möjliggöra en 
omarbetning av granskningsmallen i slutsatserna. I bilaga 5 och 6 återfinns tabellerna för 
bivariat respektive partiell korrelation. 

Korrelationen mellan parametrar inom samma kvalitetskriterium vill vi mäta, genom ett 
bivariat korrelationstest, för att se i vilken utsträckning de mäter samma sak när det kommer 
till en rapports kvalité. Detta hjälper oss sedan att göra bedömningar kring om parametrarna 
tillför något värde i en granskningsmall och huruvida de alla ska vara kvar i den omarbetade 
mallen eller om någon är överflödig. Vid vidare jämförelser med avvikelser, sidor och år 
ligger det i vårt intresse att utröna hur dessa har inverkan på parametrarnas betygsnivå för att 
hjälpa oss att utreda vad skillnaderna i kvalité mellan olika rapporter beror på. I vår analys 
kommer dessa tre med andra ord att användas som hjälpmedel för att få olika fasta 
referenspunkter att relatera till vid jämförelser av de olika parametrarnas relevans för 
bedömningen av kvalité. Även totalpoäng kommer till viss del ha detta syfte men med den 
skillnaden att alla parametrar har en stark korrelation till totalpoäng i och med att 
totalpoängen är uppbyggd av alla parametrars poäng. Det intressanta med totalpoäng är 
möjligheten att göra jämförelse med helhetspoängen i och med att vi då kan se om en 
parameter har en större inverkan på helhetsbilden än vad den har i granskningsmallen. Till 
exempel om Företagsanpassning har en större korrelation med helhet än med totalpoäng 
innebär det att vi i vår helhetsbedömning har gett Företagsanpassning ett större utrymme än 
vad den har fått i vår granskningsmall. Detta indikerar att Företagsanpassning bör få ett större 
utrymme i den omarbetade granskningsmallen mot för vad den tidigare har fått i den 
ursprungliga. 

Vi kommer också att kontrollera om korrelationen mellan två parametrar beror på en tredje 
parameter eller om deras bivariata korrelation är signifikant i sig. Orsaken till att vi vill se om 
korrelationerna är starka i sig eller om de är beroende av en tredje parameter, är för att 
undvika ett nonsenssamband. Bara för att två parametrar korrelerar med varandra behöver det 
inte betyda att de har en samvarians och för att säkerställa att deras korrelation inte beror på 
en yttre parameter utförs detta partiella korrelationstest. Ett exempel, som också kommer att 
analyseras nedan, är att Företagsanpassning och Följsamhet har en bivariat korrelation men 
vid ett partiellt korrelationstest som även inkluderar Tydlighet framkommer det att 
Företagsanpassning och Följsamhets signifikanta korrelation är beroende av Tydlighet. Med 
andra ord är Tydlighet en viktig länk mellan Företagsanpassning och Följsamhet. 
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7.1 Fullständighet 
När vi har jämfört Uppmärksamhet med Följsamhet finner vi att Följsamhet i genomsnitt har 
fått högre poäng än Uppmärksamheten till Koden vilket visas nedan i figur 6. Skillnaden är 
dock inte stor vilket förklaras med att de har en korrelation på 0,645 som innebär att dessa till 
viss del kommer fram till samma sak om rapporten men även att de kompletterar varandra. 
Om ett företag, i sin rapport, har uppvisat en god Följsamhet har detta i stort påverkat 
Uppmärksamheten i samma riktning, dock överstiger sällan Uppmärksamheten Följsamhetens 
nivå, vilket tyder på att parametrarna inte är fullt beroende av varandra; höjs till exempel 
Uppmärksamhet betyder inte det att Följsamhet per automatik höjs. 

Figur 6: Jämförelse mellan Följsamhet och Uppmärksamhet 

När vi jämförde Följsamheten med antalet avvikelser fann vi en mycket stark negativ 
korrelation, vilket innebär att desto fler avvikelser rapporten innehöll ju lägre 
Följsamhetsbetyg har generellt sett delats ut. Så som vi varit inne på i granskningsmallen 
beror Följsamhetsbetyget delvis på antal avvikelser varpå denna korrelation var väntad. På 
grund av att vi inte funnit några motiveringar till avvikelserna som har fått högsta betyg har 
kopplingen mellan Följsamhet och avvikelser blivit ännu starkare. Hade motiveringarna till 
avvikelserna hållit högre kvalité hade kopplingen mellan avvikelserna och Följsamheten varit 
lägre eftersom bra motiveringar hade kunnat höja Följsamheten trots avvikelser. När vi gör 
samma jämförelse mellan avvikelser och Uppmärksamhet finner vi även här en negativ 
korrelation dock inte alls lika tydlig. Även för Uppmärksamhet har avvikelser inverkan; ju 
fler avvikelser ju lägre Uppmärksamhetspoäng men inte i lika stor utsträckning som för 
Följsamhet.  

Om vi jämför korrelationen mellan parametrarna under Fullständighet och helhet 
framkommer det att vi har ansett att Uppmärksamhet har spelat större roll än Följsamhet vid 
vårt intryck av helheten. Om vi gör samma jämförelse men byter ut helhet mot totalpoäng 
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kommer vi fram till motsatsen; Följsamhet är mer signifikant med totalpoängen än 
Uppmärksamhet. Båda har dock haft en inverkan på de två sammanfattade betygen.  

Fullständighetsparametrarna har ingen signifikant korrelation varken med sidor eller med 
antal år. Detta innebär att vi inte kan dra några slutsatser om att företagens rapporter blir mer 
fullständiga ju fler antal år de tillämpat Koden eller att rapporternas längd har någon 
utmärkande inverkan på detta kvalitetskriterium.  

7.2 Trovärdighet 
För Trovärdigheten har vi bara undersökt en parameter så någon korrelation inom ämnet går 
inte att finna. Dock har vi undersökt korrelationen mellan Företagsanpassning och antalet 
avvikelser och funnit en negativ korrelation på -0,513 vilket säger oss att ett högt antal 
avvikelser ofta leder till ett lägre betyg för Företagsanpassning samt att om rapporten 
innehåller tre eller flera avvikelser har Företagsanpassningsbetyget alltid blivit en 2:a. Mellan 
högt antal avvikelser, tre eller flera, och en 2:a i Företagsanpassningsbetyg finns en mycket 
stark korrelation men vid färre antal avvikelser avtar denna korrelation i styrka. En sannolik 
förklaring till den negativa kopplingen med avvikelser är att avvikelser korrelerar med 
Följsamhet som i sin tur är sammankopplat med Företagsanpassning och utan Följsamhets 
inverkan skulle avvikelser och Företagsanpassning inte har något nämnvärt samband.  

Även helhetsbetyget har korrelerat med Företagsanpassningen vilket säger att vi i vår 
helhetsbedömning av rapporterna har lagt stor vikt vid att en rapport ska var företagsspecifik. 
Vi har gjort bedömningen att ju mer ett företag har anlagt en ton som är förenlig med 
företagets kontext desto bättre har rapporten varit.  

Rapportens Trovärdighet är inte kopplat till antal sidor eller år, då vi inte har kunnat finna 
något samband mellan Företagsanpassningen och rapportens längd eller antal år som den har 
publicerats.  

7.3 Begriplighet 
Begripligheten består av fyra olika parametrar vilka är Överblickbarhet, Tydlighet, Språk och 
Relevans. Vi har här valt att inte gå vidare och analysera parametern Språk då vi inte funnit 
någon språklig skillnad mellan de olika bolagsstyrningsrapporterna vi granskat.  

Vi finner att den starkaste kopplingen angående Begriplighet finns mellan Tydlighet och 
Överblickbarhet med en signifikant korrelation. Vi anser att Överblickbarhet är ett överflödigt 
mått och menar att definitionen av Överblickbarhet lika gärna kan ingå under definitionen av 
Tydlighet. De parametrar som Överblickbarhet korrelerar starkt med har alla en signifikant 
korrelation även med Tydlighet vilket gör att vi hävdar att både dessa mått inte behövs. Att 
både Överblickbarhet och Tydlighet har samma genomsnittspoäng i vår studie stärker vår 
analys ytterligare gällande att Överblickbarhet är ett överflödigt mått när det kommer till att 
göra bedömningar av bolagsstyrningsrapporters kvalité. Under studiens genomförande har vi 
också upplevt att det var svårt att särskilja Överblickbarhet och Tydlighet, detta är något som 
gör vår upplevelse gällande dessa två parametrars likhet starkare. 
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Relevans är också en parameter som ingår under Begriplighet men denna anser vi tillför något 
när det gäller bedömning av bolagsstyrningsrapporters kvalité och ska därför vara kvar i den 
omarbetade granskningsmallen. Anledningen till detta är att Relevans inte behandlar samma 
form av Begriplighet som Tydlighet gör, i kombination med att korrelationen mellan dessa 
parametrar inte var signifikant i samma utsträckning som för Överblickbarhet och Tydlighet.  

Jämfört med avvikelserna finner vi en signifikant korrelation mellan Tydlighet och 
avvikelserna men inte för Relevansen och avvikelser. I och med att det inte finns någon 
signifikant korrelation mellan Relevans och avvikelser, som beror på att antalet avvikelser 
inte har någon påverkan på rapportens Relevans, kommer vi att lägga störst fokus på den 
negativa korrelationen mellan Tydlighet och avvikelser. Hög tydlighet innebär färre antal 
avvikelser och företag som vill undvika att göra avvikelser i stor utsträckning lägger också 
mer vikt vid att framställa en så tydlig bolagsstyrningsrapport som möjligt. Sammantaget 
innebär också bra Tydlighet att rapporten får en högre kvalité i och med att vi har funnit att ju 
lägre antal avvikelser en rapport har, ju högre totalpoäng uppnår den. Även helhetsbetyget har 
påverkats positivt av rapportens tydlighet och uppvisar i stort sett samma signifikansnivå som 
totalpoäng, det vill säga att det inte finns någon stor skillnad mellan granskning och 
helhetsbedömningen gällande Tydlighetens inverkan på slutbetygen.  

Inte heller Relevans har någon signifikant korrelation med sidor och år och en orsak till att 
Relevans inte korrelerar med antalet sidor är att när vi granskade rapporterna har Relevans 
påverkats av rapportens längd; vi jämkade för längden vid betygsättningen och därför går det 
inte att se någon påtaglig korrelation mellan dessa två vid en jämförelse. Till exempel när vi 
har bedömt relevansen för en kort rapport, 2-4 sidor, har vi betygsatt Relevansen på 
informationsinnehållet samt inkluderat det korta sidantalet i bedömningen. En rapport blir 
längre ju tydligare den är eftersom tydlighet innebär utförlighet men vi har inte funnit någon 
signifikant koppling mellan att en rapport bli tydligare ju längre företaget har tillämpat 
Koden, ej heller att den blir mer relevant.  

7.4 Värdeskapande 
Inom kriteriet Värdeskapande undersökte vi parametrarna Strategi och Styrning, och 
kopplingen mellan dessa två visade på en positiv korrelation på 0,525 vilket är signifikant. 
Detta betyder att om ett företag generellt sett är bra på att koppla sina mål och strategier 
samman med Koden är de också bra på att redogöra för sina styrningsprocesser. Sammantaget 
mäter de båda parametrarna till 52,5 % samma sak och det faktum att parametrar under 
samma bedömningskriterium bara till hälften mäter samma sak visar på att de var och en för 
sig bidrar med ökad betydelse till Värdeskapandet. Korrelation mellan dessa två och 
avvikelser har ett negativt samband som inte är signifikant vilket innebär att avvikelserna inte 
påverkar hur väl företaget kopplar samman Koden med sina mål, strategier och 
styrningsprocesser.   

Både Strategi och Styrning har en korrelation med totalpoäng och helhetspoängen. När vi har 
gett helhetspoäng har vi ansett att Strategi och Styrning har en mindre inverkan på slutbetyget 
jämfört med deras inverkan på totalpoängen. Det vill säga att i betygssättningsdokumentet har 
Styrning och Strategi haft större inverkan på slutbetyget än vid helhetsbedömningen.  
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Att ett företag har tillämpat Koden länge har inte haft någon signifikant inverkan på 
rapportens Strategi eller Styrning men för Styrningen ser vi en sånär signifikans medan 
Strategin är långt ifrån. Det betyder att företag är bättre på att utveckla sin beskrivning av 
styrning än att koppla sin strategi till Koden. Att vi inte finner mer än tillfredställande nivå på 
den utgivna informationen kring Strategi anser vi till viss del beror på företagens naturliga 
ovilja att tillhandahålla för mycket strategisk information. Teorier kring denna naturliga ovilja 
att delge information stärker vår åsikt i och med att allt för riklig strategisk information leder 
till nackdelar ur konkurrenshänseende (3.4.3 För- och nackdelar med frivillig 
bokslutsinformation). Vi har sett att det finns en korrelation mellan Värdeskapande och antal 
sidor men mycket mer att säga om det finns inte annat än att ju längre rapporterna har varit 
desto högre Värdeskapande har det gett läsaren.  

7.5 Sammanbindande analys av kvalitetskriterierna  
Som utgångspunkt för analysen under denna rubrik har vi den parameter som korrelerar med 
flest andra parametrar, nämligen Tydlighet. Vi kommer främst att belysa denna parameters 
viktiga funktion för bedömningen av en bolagsstyrningsrapports kvalité genom att jämför den 
med de andra parametrarna men andra jämförelser av intresse för vår studie, både bivariata 
och partiella, kommer också att åskådliggöras här. 

Vår studie har kommit fram till att Tydlighet är en parameter som har stor vikt vid 
betygsättningen av kvalitén för en bolagsstyrningsrapport vilket bekräftar att en bra rapport 
minskar informationsproblemet eftersom den ökar tillgången till tydlig och upplysande 
företagsinformation (3.1.1 Informationsproblem, 3.4.1 Problemlösning via frivillig 
bokslutsinformation). När tydligheten är hög hjälper den andra parametrar att bli bättre, det 
vill sägas att korrelationerna är positiva med andra parametrar, förutom när det kommer till 
avvikelser där korrelationen som nämnt är negativ.  

Den starka korrelationen mellan Tydighet och Följsamhet menar vi beror på att Följsamhet 
har en mycket signifikant koppling till avvikelser, vilket understryks av den partiella 
korrelationen där avvikelser förklarar hälften av korrelationen mellan Följsamhet och 
Tydlighet; avvikelser är en länk mellan Följsamhet och Tydlighet. I och med att bedömningen 
av Följsamheten beror på antal avvikelser samt hur välmotiverade befintliga avvikelser är 
innebär det att ju tydligare en avvikelse motiveras, ju högre poäng blir det för Följsamheten. 
Som vår undersökning visar har motiveringarna hållit en låg standard där medelbetyget ej når 
upp till en godkänd nivå vilket är i linje med vad som tidigare sagts av bland annat Kollegiet 
själva då de menar att motiveringarna inte håller tillfredställande nivå (4.5 Respons på 
Koden). Denna låga standard på motiveringar har inte hjälpt till att höja kvalitén på 
bolagsstyrningsrapporterna och utifrån detta menar vi att företag inte har insett nyttan med 
begreppet ”följa eller förklara”. Det vill säga att om företagen hade motiverat sina avvikelser 
tydligare hade deras Följsamhet höjts vilket i sin tur hade lett till en ökad standard på 
bolagsstyrningsrapporterna. Vidare kan vi se att sambandet mellan motiveringarna och 
Sevenius acceptabla motiveringsgrunder inte är signifikant korrelerade då endast en tredjedel 
av motiveringarna gick att koppla samman med hans förklaringar (4.7 Sex faktorer som utgör 
grund för acceptabla förklaringar). Hade företag motiverat sina avvikelser från någon av dessa 
motiveringsgrunder menar vi att det hade varit en bra utgångspunkt för att kunna höja kvalitén 
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på informationen i bolagsstyrningsrapporterna. I och med att bolagen har brustit i sina 
motiveringar och överlag inte har motiveringar som överensstämmer med 
motiveringsgrunderna har vi valt att inte vidare analysera de acceptabla förklaringsgrunderna 
då vi har för lite material att tillgå för att kunna göra en adekvat slutsats. 

Uppmärksamheten har också en signifikant korrelation till Tydlighet och det har sin grund i 
att Tydlighet i en rapport underlättar uppmärksamheten mot Koden; ju lättare det är för en 
läsare att ta till sig rapportens innehåll ju lättare kan uppmärksamhet mot Koden identifieras. 
Om rapporten är formulerad på så sätt att Företagsanpassningen framkommer på ett bra sätt 
påverkar det hur tydlig rapporten uppfattas av läsaren vilket förklarar korrelationen mellan 
Företagsanpassning och Tydlighet. Dessa två parametrar hjälper också till att lösa 
agentproblemet genom att de tillför tillförlitlighet till information som lämnas till intressenter 
(3.1.2 Agentproblem). Högt betyg för Företagsanpassning och Tydlighet betyder att företaget 
på ett förtroendeingivande sätt beskriver företaget ur sin egen kontext via tydliga förklaringar 
vilket gör det lättare för läsaren att ta till sig bolagsstyrningsinformationen och tillgången till 
förbättrad information gör att gapet mellan intressenter och företagsledningen minskar.  

Precis som i ovanstående fall leder Tydlighet och Strategi till en ökad tillgång av information 
via klarare beskrivningar av bolagens styrningsprocesser. En god redogörelse av bolagets 
Strategi och Styrning hjälper till att höja tydligheten i en rapport vilket också medför att en 
bra tydlighet innebär att Strategi och Styrning uppmärksammas på ett direkt sätt. Det går inte 
att koppla samman strategi och mål med Koden utan att Koden uppmärksammas vilket gör att 
det också finns en signifikant korrelation mellan Uppmärksamhet och Strategi. Denna 
korrelation är signifikant inom ett 95 % konfidensintervall och kan inte förklaras av en 
utomstående parameter som ingår i vår studie. Strategi har också en korrelation med 
Följsamhet men en stor del av denna positiva korrelation förklaras av hur tydlig rapporten är 
vilket ytterligare stärker Tydlighetsbetygets vikt vid kvalitetsbedömningen. 

Tydlighet har också en inverkan på den signifikanta korrelationen mellan Följsamhet och 
Företagsanpassning där vi kan konstatera att en rapport med god anpassning till det egna 
företaget också har en bra följsamhet gentemot Kodens regler men utan en bra Tydlighet 
uppnår dessa två inte någon signifikant korrelation. Länken mellan Följsamhet och 
Företagsanpassning beror i stort på hur tydlig rapporten är. 

Till sist när det gäller Tydlighetens inverkan på andra parametrars korrelation kan vi 
konstatera att den starka korrelationen mellan Företagsanpassning och Styrning inte beror på 
inverkan av Tydlighet, eller någon av de andra parametrarna. Denna signifikanta samvariation 
mellan Företagsanpassning och Styrning är naturligt eftersom om rapporten ska kunna få högt 
betyg på Styrning krävs att den presenteras företagsanpassat vilket också i sin tur driver upp 
betyget för Företagsanpassningen. Vi menar att dessa båda parametrar behövs för att kunna få 
en så bred grund som möjligt i bedömningen av rapporternas kvalité i och med att en rapport 
kan vara väl företagsanpassad utan att styrningen är god.  

Som en avrundning av analysen vill vi belysa Relevansens betydelse för kvalitén. Denna 
parameter korrelerar totalt med sex stycken andra variabler i vår studie men endast 
kopplingen med Styrning, Följsamhet och Uppmärksamhet har i detta skede betydelse för 
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besvarandet av vår problemformulering. Vår studie har funnit att dessa tre parametrar krävs 
för att kunna uppnå hög relevansnivå på informationen i bolagsstyrningsrapporterna. Styrning 
höjer Relevans i och med att Styrning är en grundläggande del av en bolagsstyrningsrapport 
och om Styrning inte beskrivs i tillräcklig mån för att läsaren ska få en helhetsuppfattning av 
företagets styrning blir rapporten inte komplett och Relevansen blir lidande. Om rapporten 
uppmärksammar och följer Koden leder detta till att rapportens relevans ökar i och med att 
Koden är själva grunden för rapporten. Kodens regler är det som är relevant i en 
bolagsstyrningsrapport och detta medför att parametrarna Följsamhet och Uppmärksamhet har 
en direkt koppling till Koden och dessa höjer rapportens Relevans.  
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8 Slutsatser  
Här nedan kommer vi att presentera slutsatserna för studien, uppdelat i tre olika delar. Först 
fokuserar vi på rapporternas kvalité baserade på den ursprungliga granskningsmallen, sedan 
presenteras slutsatser kring hur bra denna ursprungliga mall utröner kvalité, för att slutligen 
lägga fram vår omarbetade granskningsmall i den tredje delen. 

8.1 Slutsatser om Kvalitén på bolagsstyrningsrapporter baserat på den 
ursprungliga granskningsmallen. 

Vi har med denna studie kommit fram till att de svenska företagens bolagsstyrningsrapporter 
enligt vår ursprungliga granskningsmall håller en kvalité på 3,5 vilket betyder att 
genomsnittsrapporten uppnår ett betyg som ligger något högre än godkänt gränsen. Vi kan 
konstatera att det inte har visat sig vara några större skillnader i kvalitén mellan kriterierna då 
vi endast kan identifiera svaga nyanseringar dem emellan, där värdeskapande visade sig vara 
svagast delen av rapporten.  

Spridningen mellan de olika bolagsstyrningsrapporterna har varit stor där 3 av 30 granskade 
rapporter inte uppnådde ett godkänt genomsnittsbetyg och endast en rapport ansågs hålla 
högsta kvalité. Vi vill ändå hävda att de svenska bolagsstyrningsrapporterna håller en god 
kvalité när 16 av de granskade rapporterna visade sig ha fått en 4:a i genomsnittligt totalbetyg. 
Vår slutsats blir att de rapporter som inte uppnår en godkänd kvalité i totaltbetyg inte heller 
gör det inom något av de olika kvalitetskriterierna och samma trend gäller för de rapporterna 
med hög kvalité. Vi har inte kommit fram till någon slutsats som visar på att någon av de 
olika delarna är svagare utan snarare att de företag som har hög ambition visar detta i 
rapporten genom att leverera tillfredställande information genomgående i hela rapporten. Vår 
slutsats handlar då istället om att de företag vars rapporter ej uppnått godkänt inte gör detta på 
grund av icke tillfredställande informationsutgivning till rapportens läsare. Denna slutsats är 
möjlig att göra på grund av att de svagare rapporterna har fått sina låga poäng utifrån 
avsaknad av information i rapporten inte på grund av felaktig information enligt 
argumentationen om poängsättning av de svaga rapporterna. Utifrån denna slutsats kan vi 
konstatera att kvalitén för bolagsstyrningsrapporterna öka med den tydliga, företagsspecifika 
informationsmängden i rapporten och företagen får alltså ökad bolagsstyrningsrapportskvalité 
genom ökad frivillig information.  

Koden bygger på ”följa eller förklara” och det finns inga riktlinjer för om en rapport är 
godkänd eller inte. Med anledning av detta har vi i vår studie kartlagt den nuvarande kvalitén 
och nedan kommer vi att presentera vår lösning på hur bolagsstyrningsrapportens läsare ska 
kunna bedöma rapportens kvalité utifrån våra slutsatser kring den ursprungliga 
granskningsmallen.  

8.2 Slutsatser om den ursprungliga granskningsmallen 
Vi har funnit en mycket stark koppling mellan Följsamhet och antalet avvikelser, en 
korrelation som delvis beror på hur vi har definierat Följsamhetsbetyget i granskningsmallen 
gällande att avsaknaden av avvikelser har lett till högsta Följsamhetsbetyg. Denna definition 
av Följsamhet anser vi vara bra därför att här blir inte Följsamheten bara synonym med antalet 
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avvikelser utan den mäter mer än så. Eftersom Koden i grund och botten bygger på begreppet 
”följa eller förklara” anser vi att det är bättre att inkludera avvikelserna i en parameter som 
också mäter motiveringarna till dessa än att ha två skilda parametrar. Orsaken till att vi anser 
detta är att två skilda parametrar inte skulle kunna sammanfoga avvikelser och motiveringar 
på samma sätt som en sammanlagd parameter skulle kunna och resultatet av detta blir att 
Följsamhet inte bara syftar till följsamhet av reglerna utan även motiverar företagets val. I och 
med att denna enskilda parameter kan summera in både avvikelser och dess motiveringar 
anser vi att den tillför något till en granskning av en bolagsstyrningsrapports kvalité och 
därför bör den ingå i vår omarbetade granskningsmall. 

Vi har som mål att i den omarbetade granskningsmallen tydligare skilja Följsamhet och 
Uppmärksamhet åt, det vill säga att de på ett tidigt stadium skiljs från varandra så att 
Uppmärksamhet blir mindre beroende av indirekt uppmärksamhet av Koden och endast mäter 
den direkta uppmärksamheten av Kodens regler. Hur väl Koden indirekt uppmärksammas 
kommer att ingå under Följsamhetsbetyget och den direkta uppmärksamheten kommer att få 
en egen parameter, det vill säga Uppmärksamhet. Detta kommer att leda till att 
Uppmärksamhetspoängen sjunker då poäng för den indirekta uppmärksamheten kommer att 
försvinna och vi har under vår studie sett att företag överlag är relativt dåliga på att direkt 
uppmärksamma Koden. Frågan blir då om Uppmärksamhet är väsentligt för att kunna bedöma 
kvalitén? 

Det har i analysen visat sig att även Uppmärksamhet har en relativt stark koppling till 
avvikelser, om än inte lika stark som Följsamheten, och är en koppling som till stor del 
förklaras av Följsamheten. Med andra ord innebär det att Uppmärksamhet och avvikelser 
nästan inte skulle ha någon korrelation alls om vi skulle bortse från Följsamhetens inverkan 
på dessa parametrars korrelation. Detta leder fram till att även Uppmärksamhet ska ingår i den 
omarbetade granskningsmallen i och med att den tar in andra saker än avvikelser. 
Uppmärksamhet är nämligen tänkt till att mäta hur bolagsstyrningsrapporten uppmärksammar 
Koden oavsett antal avvikelser. Vidare finner vi att Uppmärksamhet i större utsträckning bör 
granska hur bra rapporten är på att uppmärksamma och beskriva Kodens regler, därför att om 
reglerna beskrivs väl underlättar det för läsaren att få en förståelse för vad reglerna innebär för 
det specifika företagets del. I och med denna slutsats menar vi att Uppmärksamhet kan hjälpa 
till att höja kvalitén på en bolagsstyrningsrapport. 

Företagsanpassning är viktig för en rapports kvalité och det kan vi säga därför att vi har fått 
indikationer på detta från vår undersökning, teorierna samt från Kollegiets respons på Koden. 
Vår undersökning kommer fram till denna slutsats genom att i de fall Företagsanpassningen 
har fått högt betyg har företaget beskrivit deras bolagsstyrning utifrån företagets kontext. Att 
delge mycket företagsspecifika information kan jämställas med att ge ut frivillig information, 
vilket teorierna har fastställt stärker trovärdigheten på informationen. Vi har under den 
ursprungliga granskningen inte upplevt några problem att applicera 
Företagsanpassningsparametern och kommer därför i den omarbetade mallen endast att 
försöka att ytterligare förtydliga hur bedömningen av poängsättningen bör gå till för att uppnå 
en så objektiv bedömning som möjligt.  
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Angående Begripligheten har vi redan analyserat oss fram till att Språk och Överblickbarhet 
var överflödiga parametrar när det kommer till att bedöma kvalitén på 
bolagsstyrningsrapporter och därför kommer Begripligheten fortsättningsvis endast bestå av 
Tydlighet och Relevans. Orsaken till att Tydlighet tillför den omarbetade granskningsmallen 
något är för att Tydlighet enligt vår analys har haft en stor inverkan på de flesta övriga 
parametrarna; det vill säga att Tydlighet har beskrivit korrelationen mellan många olika 
parametrar. Till exempelvis hade Företagsanpassning och Följsamhet inte haft någon påtaglig 
korrelation om det inte varit så att Tydlighet hade varit en förklarande variabel. Ju tydligare 
informationen framkommer, ju mer information kan en intressent ta del av. 

Relevansen är ett bra mått på kvalité då det utifrån detta går att göra en bra bedömning om 
aktieägarnas möjlighet att tillgodogöra sig värde av bolagsstyrningsrapporten. Under vår 
studie har vi dock upplevt det svårt att på ett objektivt sätt avgör vad som är god relevans och 
vårt mål är därför, att i den omarbetade granskningsmallen, göra denna parameter lättare att 
applicerar genom en tydligare definition på vad som är Relevans.  

Strategi och Styrning är båda två, enligt oss, fungerande mått på Värdeskapande. Som vi var 
inne på i analysen bidrar en god styrningsbeskrivning till ökad frivillig information vilket 
enligt teorin ökar en aktieägares insyn i bolaget och därmed ökar rapportens kvalité via 
Värdeskapande (3.4 Frivillig bokslutsinformation). När det handlar om Strategi menar vi att 
det också är av stor vikt för att kunna skapa aktieägarvärde men är här medvetna om att, 
precis som teorin säger, finns det en begränsning i hur mycket ett företag vill ge ut av denna 
typ av information. Vi har förståelse för att det svårt att komma upp till högsta betyg för 
denna parameter utan att förtaget riskerar att ge sina konkurrenter fördelar.  

8.2.1 Kritik till den ursprungliga granskningsmallen 
Vi har genom hela studiens gång haft som mål att vara så objektiva som möjligt i vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporterna men beroende på studiens karaktär anser vi att 
objektivitet inte går att uppnå till fullo. I och med att vår granskning bygger på att någon läser 
och bedömer en stor mängd text med väldigt varierande utformning blir inte alla bedömningar 
gjorda på samma sätt; det går inte att undvika att läsaren har egna uppfattningar och gör egna 
värderingar. Vi menar att en granskningsmall hjälper till att höja objektivitetsnivån på denna 
typ av studie och den ursprungliga mallen innehöll en del subjektivitet som vi kommer att 
försöka minska ned i den omarbetade granskningsmallen. De delar av granskningen som vi 
har ansett vara svårast att bedöma objektivt har varit Uppmärksamhet och Relevans då dessa 
till stor del grundar sig på läsarens tycke och smak. Uppmärksamheten grundar sig mycket på 
hur insatt läsaren är i Koden, ju mer insatt ju lättare är det att finna hänvisningar. 
Bedömningen av Relevans är svårt med tanke på att olika läsare har olika intresse av en 
rapport; vilken information en läsare vill ha skiljer sig mellan olika intressenter. Det har även 
varit svårt att sätta betyg för Strategi då vi har tyckt att det är svårt att finna detta i rapporterna 
och vi hade nog för höga förväntningar vad gäller att finna Strategi uttryckt i rapporterna.  

Vi är medvetna om att subjektivitet alltid kommer att vara en del av denna typ av granskning 
men vi menar att en granskningsmall av den typ som vår omarbetade mall kommer att vara en 
hjälpa för att minska de subjektiva inslagen i och med att det finns riktlinjer för varje 
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betygsnivå. Den typ av granskningsmall som vi har utformat lämpar sig bäst vid läsning och 
granskning av ett flertal rapporter, enligt oss. Vi hävdar detta då vår studie har gått till på det 
viset samt att betygsnivåerna i vår omarbetade granskningsmall till viss del bygger på de 
andra betygsnivåerna inom samma parameter. 

8.3 Presentation av den omarbetade granskningsmallen  
Då vi har fyra olika kvalitetskriterier som alla utom en består av två parametrar leder detta till 
att Trovärdighet, som bara har en parameter, inte får lika stor vikt som de andra i 
totalpoängen. Eftersom vi tidigare diskuterat oss fram till att Företagsanpassning är en så pass 
viktig del i bedömningen av kvalitén har vi besluta oss för att i den omarbetade 
granskningsmallen ge varje kvalitetskriterium lika mycket inverkan på totalpoäng, det vill 
säga att varje kvalitetskriterium får ett samlat betyg så att totalpoängen i slutändan maximalt 
kan uppgå till 20. Varje parameter kommer att betygsättas individuellt men sedan beräknas ett 
genomsnitt inom varje kvalitetskriterium; ett genomsnitt av Fullständighet, Begriplighet och 
Värdeskapande, vilket illustreras nedan i tabell 2. 

Kvalitetskriterier Parameter 1 Parameter 2 Totalpoäng 

Fullständighet  Följsamhet: 4 Uppmärksamhet: 5 (4+5)/2=4,5 

Trovärdighet Företagsanpassning: 3 - 3 

Begriplighet  Tydlighet: 5 Relevans: 3 (5+3)/2=4 

Värdeskapande  Strategier: 3 Styrning: 4 (3+4)/2=3,5 

   4,5+3+4+3,5=15 

Tabell 2: Exempel på poängsättning med den omarbetade granskningsmallen 

Beroende på vilket syfte granskningen av bolagsstyrningsrapporterna har kan vår omarbetade 
granskningsmall ha olika funktioner. Om någon är ute efter att bedöma kvalitén överlag på en 
rapport menar vi att 10-15 poäng totalt är en godkänd rapport och mellan 15 och 20 poäng 
innebär hög kvalité. Rapporter som har under 10 poäng totalt saknar någon väsentlig del 
enligt oss. Om en läsare å andra sidan är ute efter att bedöma vilken rapport som ger så 
mycket information som möjligt om företaget kanske denne främst vill att 
Företagsanpassningen samt Värdeskapandet ska vara på en hög nivå och då är Följsamhet inte 
av lika stort intresse. 

Den omarbetade mallen kommer inte att innehålla helhetspoäng, sidor, eller antal utgivna år 
eftersom dessa endast har varit parametrar som fungerat som hjälpmedel för oss i analysens 
skede för att kunna utröna hur kvalitén hänger samman. Under kommande rubrik kommer vi 
att presentera betygsnivåerna för varje parameter som kommer att ingå i den omarbetade 
granskningsmallen som har konstruerats utifrån analys av och slutsatser om den ursprungliga 
mallen.  



Slutsatser 

63 (84) 
 

8.3.1 Fullständighet  
Följsamhet syftar till att granska hur väl rapporten följer Kodens regler och principer. 

5:a – För att uppnå detta betyg ska företaget inte ha några avvikelser, alternativt att befintliga 
avvikelser har fullvärdiga motiveringar. Fullvärdig motivering innebär att rapporten har en 
företagsspecifik motivering som visar att avvikelsen är ett aktivt beslut som företaget kommit 
fram till genom en bakomliggande diskussion. 

4:a – Här har rapporten en avvikelse, alternativt fler avvikelser men med bra motiveringar. I 
detta fall är kravet på hur bra motiveringar ska vara inte lika högt som för betyget 5 men det 
krävs ändå att motiveringen är företagsspecifik. 

3:a – En godkänd Följsamhet uppnås genom motiveringar som är acceptabla. Med acceptabla 
menar vi att motiveringen är en förklaring snarare än en bortförklaring. 

2:a – För det första finns fler än en avvikelse samt att motiveringarna är bristfälliga, de är 
bortförklaringar. Här kan det också finnas avvikelse som inte är uppmärksammade av 
företaget vilket gör att avvikelserna inte är motiverade överhuvudtaget. 

1:a – Flertalet avvikelser där inte alla är motiverade samt att befintliga motiveringar är 
undanflykter. Exempel på sådan motivering är att företaget skriver att regeln inte följs på 
grund av att den ”inte har ansett lämplig”, och sedan följer ingen vidare förklaring. 

Uppmärksamhet granskar hur väl Kodens regler uppmärksammas och beskrivs i en 
bolagsstyrningsrapport. 

5:a – För att uppnå fullt betyg för Uppmärksamhet ska rapporten på ett upplysande sätt belysa 
de övergripande reglerna för varje ”Kodrubrik”, nämligen: bolagsstämma, tillsättning av 
styrelse och revisor, styrelse samt bolagsledning. 

4:a – Här krävs att i stort sett alla Kodrubriker uppmärksammas men att beskrivningarna av 
Kodrubrikernas regler inte har fått full uppmärksamhet. 

3:a – Godkänd Uppmärksamhet uppnås genom att rapporten innehåller Kodreglernas 
huvuddrag men att inte alla Kodrubriker har uppmärksammats. Läsaren kan få viss förståelse 
av Kodens inverkan på det specifika företaget men inte mer. 

2:a – Bara vid några enstaka tillfällen uppmärksammas och beskrivs Kodens regler men de 
har ingen större funktion när det gäller att ge läsaren en helhetsbild av Kodens regler. Detta 
leder till att en bolagsstyrningsrapports kvalité inte ökar i och med att läsaren inte får någon 
möjlighet att se Kodens regler ur företagets kontext. 

1:a – Uppmärksamheten av Kodens regler är obefintlig; den enda gången Kodens regler 
nämns är när företaget anger att de följer Koden. 
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8.3.2 Trovärdighet 
Företagsanpassning behandlar hur väl rapporten knyter an till företaget och dess kontext. 

5:a – Genom konsekvent, distinkt och framträdande fokusering på det egna företagets 
hantering av bolagsstyrning uppnås högsta betyg. Rapporten ska genomgående behandlas 
utifrån företagets egna förutsättningar. 

4:a – Rapporten är anpassad till det egna företaget med några enstaka avsteg från 
företagsspecifik tillämpning av Kodens regler. 

3:a – Här blandas information med anknytning till företaget med information av allmängiltig 
karaktär utan att någon av dem är mer framträdande än den andra. 

2:a – Rapporten är allmängiltig och det finns bara sporadiska inslag av företagsspecifik 
hantering av Kodens regler. 

1:a – Hela rapporten är allmänt hållen och skulle kunna användas av vilket företag som helst, 
det är svårt att utläsa av rapporten vilket företag som har producerat den.  

8.3.3 Begriplighet 

Tydlighet bedömer hur tydligt informationen i rapporten framställa, till exempel genom 
tabeller, diagram och disposition. 

5:a – Det finns inga oklarheter i texten och rapportens disposition är bra rubriksatt, har 
informativa tabeller och andra pedagogiska hjälpmedel. Genomgående i rapporten finns det 
en röd tråd som underlättar för läsaren att tillgodose sig all information i rapporten. 

4:a – Rapporten är överlag tydlig men den bister på någon punkt, till exempel saknas den röda 
tråden fullt ut, rapporten har en ogenomtänkt disposition eller saknar förtydligande tabeller 
eller diagram. 

3:a – Rapporten brister på flera punkter vad gäller tydlighet och den röda tråden finns inte 
genomgående. Läsaren kan till exempel behöva bläddra fram och tillbaka i rapporten för att 
kunna tillgodogöra sig alla information, då allt som härrör till varandra inte finns samlade. 

2:a – Det finns oklarheter i texten som gör att läsaren på vissa ställen lämnas med frågor samt 
att den allmänna disposition brister vilket gör det svårt för läsaren att få en samlad bild av 
informationen i rapporten. 

1:a – Här är oklarheterna i texten stora, läsaren får inget sammanhang i rapporten och 
företaget har inte gjort något för att utforma en pedagogisk rapport som underlättar för läsaren 
att ta del av rapportens information. 

Relevans handlar om att granska hur tillfredställande informationen i rapporten är, ur 
aktieägarnas perspektiv. 

5:a – All information som finns i rapporten är relevant ur en aktieägares perspektiv då allt 
som skrivs tillför insikt i hur bolaget styrs samt att ingen information är att se som överflödig. 
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4:a – Om rapporten saknar viss information som är av relevans för att kunna skapa sig en 
helhetsbild av bolagets styrning når den inte upp till högsta betyg utan får bara en 4:a.  

3:a – Den information som ges i rapporten är tillfredställande för att kunna skapa sig en 
relativt bra bild av bolagets styrning men väsentliga delar saknas som gör att förståelsen kring 
företaget minskar. 

2:a – Informationen är inte fullt relevant då rapporten till exempel har obalanserad fokus; 
vissa delar får väldigt stort utrymme medan andra knappt berörs överhuvudtaget. 

1:a – Väldigt liten del av informationen i rapporten har någon relevans för att läsaren ska 
kunna bilda sig en uppfattning om bolagsstyrningen i företaget.  

8.3.4 Värdeskapande 
Strategi är en parameter som bedömer hur väl företaget kopplar samman sin strategi och sina 
mål med Kodens regler. 

5:a – På ett uttalat och klart sätt framkommer företagets strategi och mål i rapporten samt att 
den har en koppling till bolagsstyrning genom Koden. Det viktigaste här är att detta är tydligt 
och uttalat. 

4:a – Det går att utläsa kopplingen mellan Koden och företagets strategi och mål men inte på 
ett klart och uttalat sätt.  

3:a – Läsaren måste själv koppla samman delar av rapporten för att kunna se sammanhanget 
mellan Koden och bolagets strategi eller mål. 

2:a – Här finns en underliggande antydan till koppling mellan Koden och strategi eller mål för 
företaget och det krävs att läsaren är väl insatt i företagets mål och strategi för att detta ska 
kunna utläsas. 

1:a – Kopplingen mellan Koden och bolagets strategi och mål är obefintligt. 

Styrning gäller bedömning om hur väl företaget presenterar sina styrningsprocesser i 
bolagsstyrningsrapporten. 

5:a – Värdeskapande styrningsprocesser framkommer på ett tydligt sätt genom hela rapporten 
vilket ger läsaren en insikt om de direkta processer som ligger till grund för styrningen i 
företaget. Här förklaras också ingående vad processerna medför för företagsvärdet. 

4:a – De väsentliga styrningsprocesserna i företaget lyfts fram i rapporten men läsaren ges 
inte full insikt i hur dessa processer medför värde i företaget. 

3:a – Rapporten redogör för de grundläggande styrningsprocesserna i företaget utan att någon 
direkt fokus ligger på att ge läsaren någon vidare insikt i deras betydelse för företaget. 

2:a – Styrningsprocesserna nämns i förbigående men får inget eget utrymme utöver 
minimikravet i Koden. 

1:a – Rapporten innehåller inga styrningsprocesser som kan ge läsaren något mervärde. 
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8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi föreslår att vidare forskning på ämnet kring svensk bolagsstyrningsrapporternas kvalité kan 
vara att gå vidare med vår omarbetade granskningsmall för att med den kartlägga kvalitén, då 
vi själva, på grund av denna studies tidsfrist, inte hunnit testa den i praktiken. Vidare föreslår 
vi att vår omarbetade granskningsmall kan användas för att granska kvalitén på de rapporter 
som nu kommer att vara grundade på den Reviderade koden för att jämföra om den ”nya 
Koden” kommer att innebära några skillnader för rapporternas kvalité. 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning anser vi kan vara att försöka vidareutveckla 
granskningsmallen för att uppnå högre objektivitet, framförallt för Uppmärksamhet, Relevans 
och Strategi som vi har upplevt vara svårbedömda.  
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9 Studiens tillförlitlighet 
Som en grund för att bedöma studiens tillförlitlighet kommer vi nedan att presentera våra 
tankar kring studiens giltighet, pålitlighet och replikerbarhet.  

9.1 Validitet 
Detta mått på tillförlitlighet berör hur giltig informationen i vår studie är, det vill säga om vi 
har mätt det som är tänkt att mätas. Vi har valt att dela upp validitet på två undergrupper; 
innehållsvaliditet och begreppsvaliditet (Olsson & Sörensen, 2007). 

9.1.1 Innehållsvaliditet 
När vi har mätt kvalitén på bolagsstyrningsrapporter har vi gått in för att inrymma så många 
mått av kvalité som möjligt för att få en så bred grund som möjligt att stå på. Genom att utgå 
från fyra befintliga kvalitetskriterier och sedan utifrån dem utarbetat underparametrar menar 
vi att vi har fått in många komponenter av kvalité i frågan om bolagsstyrningsrapporter. Det 
som dock bör beaktas i detta fall är att en granskning av detta slag inte helt kan utesluta 
subjektiva inslag, även om utgångspunkten har varit att nå så hög objektivitet som möjligt. 
När vi sedan har analyserat våra empiriska data har vi också tagit reda på samvariationen 
mellan dessa parametrar för att utröna om de alla mäter kvalité (Olsson & Sörensen, 2007) 
och i den slutliga granskningsmallen har vi tagit fram de mått vi anser mäter kvalité, detta 
leder till att innehållsvaliditeten har förbättrats. 

9.1.2 Begreppsvaliditet 
Under vår studie har vi operationaliserat en del begrepp för att de ska kunna appliceras på vår 
studie (Olsson & Sörensen, 2007). Vi anser att vår överföring av teoretiska begrepp till 
empiriska mått har varit bra med tanke på att vi har använt oss av regler som finns uttryckta i 
ett reglerverk samt att vi har utgått från en redan befintlig kvalitetsgranskningsmall. Det har 
inte varit svårt att ta begrepp från Koden eller från PWC-juryns kriterier och sedan applicerat 
dem på vår egen granskning av bolagsstyrningsrapporter och vi vill med detta mena att vår 
begreppsvaliditet höjer studiens tillförlitlighet. I och med att hela vår empiriska studie har 
byggt på Koden och nämnda kriterier och inte på några av våra teorier anser vi att en 
övergång från mer teoretiska begrepp till empiriska mått genomförts på ett tillförlitligt sätt, 
om än subjektivitet inte helt kan uteslutas. 

9.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är det tillförlitlighetsmått som syftar till att utröna studiens överstämmelse, det vill 
säga om studien uppnår överensstämmande resultat, vid flertalet mätningar, vid olika tillfällen 
men med samma mätinstrument (Olsson & Sörensen, 2007). Vår granskning av 30 utvalda 
bolagsstyrningsrapportern har endast skett vid ett tillfälle och det är därför svårt för oss att 
säga om vi skulle uppnå samma resultat vid upprepade mätningar, då detta inte har skett. 
Uppnår testresultaten en hög överstämmelse vid upprepade mätningar tyder det på att studien 
har en hög reliabilitet, vilket är att eftersträva eftersom det stärker studiens tillförlitlighet 
(Olsson & Sörensen, 2007). Vad som gjorts för att stärka studies reliabilitet är att vi vid 
granskningen utgått från en mall, benämnd som ursprunglig granskningsmall, där vi har 
eftersträvat en så objektiv vägledning som möjligt för granskningens och betygsättningens 
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utförande. Vidare har vi varit två stycken som praktiskt utfört granskningen, det vill säga läst 
och betygsatt rapportern. Innan vi sammanfogade våra enskilda granskningsresultat jämförde 
vi dem sinsemellan och fann då inga större skillnaden som inte kunde förklaras utifrån de 
granskade företagens kvalité på rapporten. Att vi har utgått från redan befintliga kriterier 
menar vi stärker uppsatsen reliabilitet och eftersom vi endast vidareutvecklat PWC-juryns 
kriterier undviker vi att endast mäta vad vi anser vara kvalité. Vi menar därför att vi i 
möjligaste mån efterstävat reliabilitet i vår studie och finner inte att reliabiliteten påverkat 
tillförlitligheten negativt.  

9.3 Replikerbarhet  
Tillförlitlighetsmåttet replikerbarhet innebär att vi utreder hur pass bra det går att återigen 
genomföra studien på samma sätt som vi gjort, en bedömning som i mångt och mycket 
grundar sig i metodens utförlighet eftersom den är grunden för replikerbarheten (Bryman & 
Bell, 2005). Vi anser att det inte ska vara några problem att utefter vårt kapitel angående den 
praktiska metoden efterlikna vår granskning då vi till att börja med tydligt återger hur vi fått 
tag på, samt behandlat, vår urvalsram. Det som drar ner studiens replikerbarhet är den 
subjektivitet som är ofrånkomlig i granskningen av kvalitén. Något som ytterligare talar för 
ökad replikerbarhet är att bolagsstyrningsrapporterna är offentligt material vilket innebär att 
andra har exakt samma tillgång till vårt granskningsunderlag som vi har haft.
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Granskningsmall för bedömandet av svenska bolagsstyrnings-
rapporters kvalité. 

Finns det avvikelser? 
- Hur många? 
- Vilka regler är påverkade?  
- Vad håller motiveringen för standard? Allmängiltig? Kopplad till företaget? 1-5  
- Bara befintliga avvikelser? 
- Är förklaringen till avvikelsen grundad på någon av Sevenius sex förklaringsgrunder? 

 
Fullständighet: 
”Utgångspunkten är att bolaget följer koden helt, dvs uttrycker följsamhet till regler och 
principer. Att tillämpa koden innefattar också möjligheten att inte följa alla regler men att 
rapportera och väl förklara avvikelser. Fullständighetskriteriet beaktar såväl att regler 
uppmärksammas som att de beskrivs på ett övertygande sätt.” 

- Följsamhet gentemot reglerna och principer, 1-5 
- Hur väl uppmärksammas reglerna och beskrivs, 1-5  

Trovärdighet: 
”Detta kriterium speglar den självständighet med vilken bolaget uttrycker en företagsanpassad 
rapportering och vilja att göra egna tolkningar. Kriteriet premierar ett aktivt förhållningssätt 
till koden och visar att denna kan användas som ett verktyg till bättre styrprocesser. Ett 
självständigt och aktivt förhållningssätt till bolagsstyrning kan förväntas höja bolagets värde 
liksom förtroendet för bolaget såväl inåt mot medarbetare som utåt mot marknaden.” 

- Företagsanpassad rapportering med egen tolkningsvilja, 1-5 

Begriplighet: 
”Detta kriterium uttrycker den pedagogiska nivån som av Juryn anses ha stor betydelse. 
Pedagogiken bedöms utifrån överblickbarhet, redighet, språkdräkt och relevans, dvs 
meningsfull sammansättning av olika krav.” 

- Överblickbarhet, 1-5 
- Tydlig/redighet, 1-5 
- Språk, 1-5 
- Relevans, 1-5  

 
Värdeskapande: 
”Detta kriterium är den särskilda kvalitetsfaktor som sammankopplar bolagets mål och 
strategier med Kodens krav. Värdeskapande är också den faktor som markerar ambitionen att 
skapa aktieägarvärde genom goda styrprocesser och en tydlig information om dessa 
processer.” 

- Kopplar företagets mål och strategier med Kodens krav, 1-5 
- Tydlig information om styrprocesser, 1-5 

Källa för ovanstående citat: Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2008)
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Företagspresentation 

Alfa Laval baserar sin verksamhet på tre nyckelteknologier vilka är värmeöverföring, 
separering och flödeshanteringen. Företagets aktie har varit noterat på OMX 
Stockholmsbörsen sedan maj 2002 och bolaget största ägare är Tetra Laval BV. Omsättningen 
2007 uppgick till nära 25 miljoner kronor. 
 
Boliden är ett metallföretag med cirka 4500 medarbetare och en omsättning på dryga 30 
miljarder kronor. 2001 noterades Boliden på OMX Stockholmsbörsen och var under 2007 den 
tionde mest omsatta aktien på nämnda börs. 
 
Castellum är ett fastighetsbolag med kommersiella lokaler och finns noterad på OMX 
Stockholmsbörsen sedan 1997. Företaget har runt 200 anställda och hade 2007 en omsättning 
på drygt 2 miljarder. 
 
Electroluxs verksamhet är inriktade både på konsumenter och professionella användare av 
vitvaror, så som tvättmaskiner och kylskåp men också dammsugare. Omsättning 2007 
uppgick till dryga 104 miljarder kronor och Electrolux B-aktie kan handlas på OMX 
Stockholmsbörsen. 
 
Ericsson är ett företag i telekommunikationsbranschen som grundades 1876 och omsatte 
nästan 188 miljarder kronor år 2007, via sina omkring 74 000 anställda. Både A- och B-aktie 
är noterad på OMX Stockholmsbörsen. 
 
Hexagon är en global mätteknikkoncern med sin B-aktie noterad på OMX Stockholmsbörsen 
sedan 1988. Koncernen hade 2007 runt 10 000 anställda och en omsättning på 14,5 miljarder 
kronor. 
 
Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som erbjuder kontors- och butikslokaler i centrala 
Stockholm och Göteborg, med anor sedan 1915. Företaget har två aktieserier, A- och C-aktier, 
som båda är noterade på OMX Stockholmsbörsens sedan 1938 respektive 1998. Nedan 
behandlade Lundbergs är huvudägare med 45,2 % av totalt antal utestående aktier. 
Omsättningen uppgick 2007 till ungefär 1,3 miljarder kronor.  
 
Husqvarna producerar produkter för utomhus-, skog- och trädgårdsskötsel för både 
konsumenter och professionella användare. Företaget hade 2007 en omsättning som uppgick 
till 33,3 miljarder kronor. Husqvarna aktien är sedan 13 juni 2006 noterad på OMX 
Stockholmsbörsen. 
 
Industrivärden är ett investmentföretag som har haft sina A-aktier noterade på nuvarande 
OMX Stockholmsbörsen sedan 1945 och C-aktie sedan 1988. Omsättningen 2007 var på 
dryga 86 miljarder kronor. 
 
Getinge har haft sin B-aktie noterad på OMX Stockholmsbörsen sedan 1993 och sedan 2002 
på A-listan. Getinge erbjuder produkter, tjänster, kunskap och integrerande lösningar inom 
infektionsbekämpning, kirurgi, intensivvård, vårdergonomi och sårvård och hade 2007 en 
omsättning på cirka 1,7 miljarder Euro.  
 
JM är produktutvecklare av bostäder och kontorslokaler vilket innebär att de förvärvar 
obebyggd eller bebyggd mark för att genom ny- eller ombyggnation förädla fastigheter. 
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Aktien är noterad på OMX Stockholmsbörsen och JM omsatte cirka 12,7 miljarder kronor år 
2007.  
 
Latour är ett investmentföretag som dels är helägare till industri- och handelsföretag och dels 
en aktieportfölj med varierat innehav av noterade aktier. Företaget har funnits noterad på 
OMX Stockholmsbörsen sedan 1982. Omsättningen var, för de helägda rörelserna, 6,7 
miljarder kronor under 2007. 
 
Lundbergs är ett investeringsföretag som förvaltar och utvecklar ett antal företag genom 
aktivt och långsiktigt ägande vars B-aktie är noterad på OMX Stockholmsbörsen. 
Omsättningen uppgick 2007 till cirka 23 miljarder kronor. 
 
Lundin Petroleum är ett oberoende olje- och gasbolag med en diversifierad portfölj av 
tillgångar. Företagets aktie har varit noterad på OMX Stockholmsbörsen sedan 2001. 
 
Meda är ett företag inom hälsovårdsbranschen som under 2007 hade en nettoomsättning på 
drygt 8 miljarder. Sedan 1995 har företaget varit noterat på OMX Stockholmsbörsen. 
 
Melker Schörling AB noterades på OMX Stockholmsbörsen den 6 december 2006 och hade 
2007 en omsättning på drygt14,5 miljarder kronor. Melker Schörling AB är ett investment 
bolag med långsiktigt och attraktivt ägande som vision. 
  
Modern Times Group är ett medieföretag med kärnverksamhet inom TV vars A och B-aktie 
har varit noterad på OMX Stockholmsbörsen sedan 1997 respektive 1999 och företaget 
omsatte över 11 miljarder kronor 2007. 
 
PA Resources köper, utvecklar och utvinner olje- och gasreserver. Aktien är noterad på OMX 
Stockholmsbörsen där 81 % av aktieägarna har hemvist i Sverige och omsättningen uppgick 
år 2007 till drygt 2,7 miljarder kronor. 
 
Ratos är ett så kallat private equity-bolag som förvärvar, äger och säljer ett antal utvalda 
företag vilka 2007 hade en omsättning på nästan 21,2 miljarder kronor. A- och B-aktien är 
noterad på OMX Stockholmsbörsen. 
 
SAAB är ett högteknologiskt företag med huvudverksamhet inom flyg, rymd och försvar. 
Företagets B-aktie är noterad på OMX Stockholmsbörsen. Under 2007 uppgick omsättningen 
för koncernen till knappt 15 miljarder kronor. 
 
SCA erbjuder personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och 
sågade trävaror i över 90 länder och 2007 uppgick omsättningen till 105 913 Miljoner kronor. 
SCAs B aktier handlas i huvudsak på OMX Stockholmsbörsen och är till 57 % svenskägd. 
 
SEB är en så kallas fullsortimentsbank som har noterat både sina A- och C-aktier på OMX 
Stockholmsbörsen. Företag har funnits över 150 år och har idag kring 21 000 anställda i 21 
länder. 
 
SKF – Svenska kullagerfabriken är leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom 
områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem och grundades 1907. 
Under 2007 hade SKF en försäljning på dryga 58 miljarder kronor och företaget har haft sin 
A- och B-aktie noterad på OMX Stockholmsbörsen sedan 1914. 
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SSAB är en koncern med inriktning mot höghållfast stål vars A-aktie har varit noterad på 
OMX Stockholmsbörsen sedan 1989 och har sedan 1994 varit en av de mest omsatta. 
Koncernens omsättning 2007 uppgick nästan till 25,6 miljarder kronor. 
 
Swedbank är också en så kallad fullsortimentsbank och har haft sin A-aktie noterad på OMX 
Stockholmsbörsen sedan 1995. Året 2007 var Swedbank A den tolfte mest omsatta aktie på 
OMX. Företaget har drygt 23 000 anställda. 
 
Tele2 är ett kommunikationsföretag som 2007 omsatte ungefär 23 miljarder kronor. Tele2s A- 
och B-aktie noterades 1996 på OMX Stockholmsbörsen. 
 
Volvo är leverantör av kommersiells transportlösningar som till exempel bussar, lastbilar och 
anläggningsmaskiner. Från och med 2008 sker all handel med Volvoaktien på OMX Nordiska 
Börs Stockholm. Volvo hade 2007 en omsättning på cirka 276,8 miljarder kronor.  
 
Vostok Nafta är ett investmentbolag med inriktning på portföljinvesteringar i Ryssland och 
dess grannländer. Omsättningen uppgick år 2007 till 292 miljoner USD. Vostok Nafta 
bildades under en omstrukturering av Vostok Gas koncernen 2007 och aktie är registrerade på 
OMX Stockholmsbörsen. 
 
West Siberian Resource är ett oljeföretag som finns noterad på OMX Stockholmsbörsen 
sedan 2007. WSR redovisar i USD och 2007 hade en omsättningen på drygt 380 miljoner 
USD.
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Frekvenstabeller 

Regler 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1.4.3 1 2,8 2,8 2,8 

2.1.1 2 5,6 5,6 8,3 

2.1.2 9 25,0 25,0 33,3 

2.1.3 2 5,6 5,6 38,9 

2.2.7 2 5,6 5,6 44,4 

3.2.4 2 5,6 5,6 50,0 

3.4.1 2 5,6 5,6 55,6 

3.8.2 6 16,7 16,7 72,2 

4.2.1 8 22,2 22,2 94,4 

5.1.1 1 2,8 2,8 97,2 

5.1.4 1 2,8 2,8 100,0 

Valid 

Total 36 100,0 100,0  

 
Motiveringar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 2 6,7 11,8 11,8 

2 6 20,0 35,3 47,1 

3 5 16,7 29,4 76,5 

4 4 13,3 23,5 100,0 

Valid 

Total 17 56,7 100,0  

Missing System 13 43,3   

Total 30 100,0   

 
Följsamhet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 2 6,7 6,7 6,7 

2 3 10,0 10,0 16,7 

3 7 23,3 23,3 40,0 

4 10 33,3 33,3 73,3 

5 8 26,7 26,7 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  
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Uppmärksamhet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 3 10,0 10,0 10,0 

2 3 10,0 10,0 20,0 

3 13 43,3 43,3 63,3 

4 10 33,3 33,3 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  

 
Företagsanpassning 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 5 16,7 16,7 16,7 

3 9 30,0 30,0 46,7 

4 10 33,3 33,3 80,0 

5 6 20,0 20,0 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  

 
Överblickbarhet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 3 10,0 10,0 10,0 

3 10 33,3 33,3 43,3 

4 16 53,3 53,3 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  

 
Tydlighet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 3 10,0 10,0 10,0 

3 12 40,0 40,0 50,0 

4 11 36,7 36,7 86,7 

5 4 13,3 13,3 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  

 
Relevans 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 2 6,7 6,7 6,7 

3 10 33,3 33,3 40,0 

4 18 60,0 60,0 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  
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Strategi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 1 3,3 3,3 3,3 

2 6 20,0 20,0 23,3 

3 12 40,0 40,0 63,3 

4 9 30,0 30,0 93,3 

5 2 6,7 6,7 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  

 
Styrning 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 3 10,0 10,0 10,0 

3 13 43,3 43,3 53,3 

4 7 23,3 23,3 76,7 

5 7 23,3 23,3 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  

 
Totalpoäng 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

20 3 10,0 10,0 10,0 

25 1 3,3 3,3 13,3 

26 1 3,3 3,3 16,7 

28 3 10,0 10,0 26,7 

29 2 6,7 6,7 33,3 

30 1 3,3 3,3 36,7 

31 2 6,7 6,7 43,3 

32 1 3,3 3,3 46,7 

33 3 10,0 10,0 56,7 

34 3 10,0 10,0 66,7 

35 3 10,0 10,0 76,7 

36 1 3,3 3,3 80,0 

37 2 6,7 6,7 86,7 

38 2 6,7 6,7 93,3 

39 1 3,3 3,3 96,7 

41 1 3,3 3,3 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  
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Helhet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 3 10,0 10,0 10,0 

3 12 40,0 40,0 50,0 

4 10 33,3 33,3 83,3 

5 5 16,7 16,7 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  

 
År 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 1 3,3 3,3 3,3 

2 7 23,3 23,3 26,7 

3 22 73,3 73,3 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  

 
Sidor 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2,0 1 3,3 3,3 3,3 

3,0 2 6,7 6,7 10,0 

4,5 1 3,3 3,3 13,3 

5,0 3 10,0 10,0 23,3 

5,5 1 3,3 3,3 26,7 

6,0 7 23,3 23,3 50,0 

7,0 4 13,3 13,3 63,3 

8,0 4 13,3 13,3 76,7 

9,0 2 6,7 6,7 83,3 

10,0 2 6,7 6,7 90,0 

11,0 2 6,7 6,7 96,7 

20,0 1 3,3 3,3 100,0 

Valid 

Total 30 100,0 100,0  
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Partiella korrelationstabeller
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Control Variables Avvikelser Företagsanpassning 

Correlation 1,000 -,164 Avvikelser 

Significance (2-tailed) . ,396 

Correlation -,164 1,000 

Följsamhet 

Företags-

anpassning 
Significance (2-tailed) ,396 . 

 
 

Control Variables Följsamhet Tydlighet 

Correlation 1,000 ,288 Följsamhet 

Significance (2-tailed) . ,130 

Correlation ,288 1,000 

Avvikelser 

Tydlighet 

Significance (2-tailed) ,130 . 

 

 

Control Variables Följsamhet Strategi 

Correlation 1,000 ,341 Följsamhet 

Significance (2-tailed) . ,071 

Correlation ,341 1,000 

Tydlighet 

Strategi 

Significance (2-tailed) ,071 . 

 

 


