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Syfte:  Avsikten med studien är att undersöka relationen mellan 

valberedning, ägare och styrelse samt utifrån detta studera vilken 
roll valberedningen har, enligt den Svenska Koden.  

 
Metod:  Vi har utgått ifrån en deduktiv ansats, där vi både har genomfört en 

kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa studien 
baseras på djupintervjuer av ledamöter i svenska börsnoterade 
företag, medan den kvantitativa undersökningen resulterar i en 
statistisk undersökning, som utgår från bolagsstyrningsrapporter i 
årsredovisningar från 2006.  

 
Teoretiska perspektiv: Som utgångspunkt tas den Svenska Koden för bolagsstyrning upp 

och kompletteras med Aktiebolagsslagen (ABL), agentteorin, 
intressentmodellen, coporate governance, CSR-modellen samt ett 
genus- och etiskt perspektiv.  

 
Empiri: I empirin redovisas respondenternas yttranden samt den statistiska 

undersökningen.   
 
Slutsatser:  Vi har med hjälp av empiri och analys kommit fram till ett antal 

slutsatser; valberedningen har endast en uppgift, vilken är att ta 
fram förslag om nya ledamöter till styrelsen. Förslagen ska leda till 
att styrelsen får en så bra sammansättning som möjligt. 
Valberedningen har till viss del ökat förtroendet för bolagen, 
genom att processen blivit tydligare samt mer transparant. Vår 
undersökning visar att nästan samtliga företag som är noterade på 
Stockholmsbörsens LargeCap-lista, använder sig av en 
valberedning, vilket vi ser som ett bra tecken. Koden är fortfarande 
relativt ny och är därför ännu inte fulländad. Koden är även unik i 
ett internationellt perspektiv och den svenska företagskulturen 
verkar anpassa sig efter Kodens riktlinjer.   



Abstract 
 
Title of the thesis: The nomination committee - the Swedish Code�s link 

between the board of directors and owners 
 
Seminar date:   May 30th, 2007 
 
Course: FEK C10, Bachelor degreed project in Business and 

Administration, 10 credit points 
 
Authors:   Emelie Frisk, Sabina Johansson and Wictoria Nyqvist 
 
Advisor:   Christopher von Koch 
 
Five key words: Nomination Committee, The Swedish Code of Corporate 

Governance, Corporate Governance, Owners and The 
Board of Directors. 

 
Purpose:  The thesis aspires to explore the relationship between the 

nomination committee, shareholders and the board of 
directors, and that on the basis of this to study which role 
the nomination committee has, according to the guidelines 
of the Swedish Code. 

 
Methodology:  We have had a deductive approach, where we both have 

implemented a qualitative and a quantitative survey. The 
qualitative study is based on interviews with members in 
Swedish companies, listed on the stock-market, while the 
quantitative study results in a statistic survey which is 
gathered from corporate governance reports in the annual 
reports from 2006.     

 
Theoretical perspectives:  The theoretical perspectives uses the Swedish Code of 

Corporate Governance as a starting point and is 
complemented with the Swedish Company Law, the Agent 
Theory, Stakeholder Theory, Corporate Governance, the 
CSR model, gender- and ethical perspective. 

 
Empirical foundation:  The respondents� statements and the statistic survey are in 

this section presented.   
 
Conclusions:  We have through our empirical and analyses, drawn a 

number of conclusions.  The Nomination committee has 
only one responsibility, which is to present candidate 
proposals for the board of directors. The proposals are 
supposed to lead to a composition that is as balanced as 



possible. The Nomination committee has in a certain extent 
enhanced the confidence for corporations through a clearer 
process and transparency. Our exploration shows that 
almost every company listed on the stock-market, are 
applying a nomination committee, which we see as a good 
sign. The Swedish Code is still relatively new and is 
therefore not yet perfect. The Swedish Code is also unique 
in an international perspective and the Swedish corporate 
culture seems to acclimatize well to its policies. 
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1 Inledning 
 

 
Detta inledande kapitel syftar till att ge en initial förståelse för några av de faktorer som 
legat till grund för debatten kring den Svenska Kodens riktlinjer för 
valberedningskommittéer, samt Koden i allmänhet. Vidare förs en problemdiskussion 
vilken leder fram till de forskningsfrågor vi ämnar söka svar på, samt en redogörelse för 
syftet med studien. Avslutningsvis presenteras uppsatsens avgränsning och disposition. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Under de senaste årtiondena har skandaler i stora börsbolag uppmärksammats i länder 
runt om i världen (Mallin 2004) där företagsledningen i flera fall satt sina personliga 
intressen framför aktieägarnas. Bland dessa fall finns exempelvis Enronskandalen i USA 
(Culpan & Trussel 2005) där de externa rapporternas uppblåsta intäkter avslöjades och 
resulterade i konkurs. Följden blev bland annat att aktieägarna förlorade det investerade 
kapitalet i bolaget och allmänhetens förtroende sjönk. Denna händelse i samband med 
andra kriser, ledde till att USA under juli 2002 antog en lag om bolagsstyrning, Sarbanes-
Oaxly Act (SOX). Syftet med lagen var att skydda aktieägarnas intressen (Söderström & 
Bergström 2003).    
 
Inte heller den svenska kapitalmarknaden har varit skonad från förtroendekriser. Ett av de 
mest kända skandalföretagen har varit Skandia, där ledningen upprättat lukrativa 
bonusprogram som innebar att aktieägarnas intressen förbisågs (Svenska Dagbladet TT 
2003). Allmänhetens förtroende för det svenska näringslivet har stor betydelse för 
investeringsviljan och samhällsekonomin. Om förtroendet för företagen minskar påverkar 
det i sin tur deras möjlighet att skaffa kapital negativt och enskilda människor får svårare 
att skaffa jobb och därmed skapa sparande och pension ( Dir 2004:132). Ett dynamiskt 
och konkurrenskraftigt näringsliv kräver en fungerande kapitalmarknad där sparandet i 
form av både lånekapital och riskkapitalsförsörjning inriktas till investeringar i företagen 
(Kodgruppen, SOU 2004:130). Det är i detta sammanhang viktigt för marknadsekonomin 
med ansvarsfulla ägare som tänker på företagets utveckling. Det är aktieägarna som står 
för riskkapitalförsörjningen samtidigt som de också genom bolagsstämman och aktieköp 
bidrar till effektivitet och förnyelse. Stora aktieägare har ett särskilt ansvar och det är 
mycket viktigt att de inte missbrukar den makt detta medför och på så sätt skadar bolaget. 
Speciellt viktigt är att ägarna utövar sitt inflytande på stämman vid val av styrelse och har 
en genomtänkt policy för hur inflytandet i bolaget ska utövas (Kodgruppen SOU 
2004:130). Institutionella företag som t.ex. pensionsfonder, livförsäkringsbolag, 
aktiefonder och investmentbolag bör offentliggöra deras ägarpolicy samt 
investeringsfilosofi. Även eventuella intressekonflikter som kan påverka ägarfunktionens 
utövande bör informeras om. Detta för att investerare enkelt ska kunna få information om 
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hur rösträtten utövas samt de överväganden som legat till grund för detta (Kodgruppen 
SOU 2004:130). 
 
Ytterligare ett exempel av missöden på den svenska kapitalmarknaden skedde under 2006 
när fonderna Cevian (Christer Gardell och Lars Fröberg) och Parvus lyckades ta sig in i 
Volvo Lastvagnars valberedning, genom en sammanslagning av de båda bolagen som 
bildade Violet Partners (Forsberg 2007). De ägde vid tidpunkten sammanlagt 5 % av 
rösterna i Volvo Lastvagnar och blev en av de största ägarna (Forsberg, 2007). Genom 
detta inträdande tog Cevians Lars Fröberg plats i valberedningen med förhoppning om att 
få in Gardell i styrelsen. Christer Gardell krävde med stöd från Thierry Mouloguet, en 
storägare via Renault, att han skulle få ta plats i styrelsen samt att Volvo Lastvagnars 
stora kassor skulle delas ut och belåningen ökas. I valberedningen uppstod då en 
splittring som den Svenska Koden skall motverka, eftersom valberedningen enligt den 
ska arbeta som en enhet (Forsberg 2007). 
 
Starka krafter inom Handelsbanksfären ville dock behålla kapitalet i bolaget och Gardell 
utanför Volvo Lastvagnars styrelse, eftersom många hårda ord och historier förekommit 
kring Gardells namn (Forsberg 2007). I september kallade därför Volvo Lastvagnars 
styrelse till möte med Finn Johnsson i spetsen.  Här klubbades nya finansiella mål 
igenom, vilket blev den första brytningen i Gardells anfallslinje. Även Grupp 7, eller 
Volvos Vänner som de också kallas, träffades under hemliga möten och diskuterade 
Gardell. Denna grupp bestod bland annat av folk från Volvo Lastvagnars valberedning, 
Caroline af Ugglas samt representanter från andra företag (Forsberg 2007). 
 
I ett annat fall gick det ett steg längre och en kupp genomfördes under 2007 i IT-företaget 
Mandator (Hedelius 2007), vilket målades upp som ett �krig� i media. På Mandators 
stämma överraskade den största ägaren, Stillströmsfären, med ett eget förslag till 
styrelsens sammansättning. Detta väckte stor förvåning bland övriga, eftersom 
Stillströmsfärens genom sin representation i valberedningen redan ställt sig bakom 
valberedningens förslag (Hedelius 2007). Tidigare hade inga tecken funnits på att 
Stillström inte stödde valberedningen och ingen reservation om oenighet hade lämnats. 
På grund av detta valde andra storägare att inte dyka upp, eftersom de kände sig säkra på 
att förslaget skulle få majoritet. På stämman upptäckte Stillström därmed att han var 
största ägare och kunde då rösta igenom sitt eget förslag, innehållande sig själv som 
styrelseordförande (Hedelius 2007). 
 
På grund av händelser där bolagsledning och revisorer missbrukat sitt ansvar gentemot 
aktieägarna i samband med påtryckningar från omvärlden, infördes även en reglering 
gällande bolagsstyrning i Sverige under 2005, nämligen Svensk Kod för bolagsstyrning 
(Kodgruppen SOU 2004:130). Vid arbetet med att utforma Koden togs det hänsyn till det 
arbete som pågår inom EU och OECD inom bolagsstyrningens område. Där har vissa 
gemensamma riktlinjer utarbetats och influerat den Svenska Koden (Kodgruppen SOU 
2004:130). 
 
Arbetet med att ta fram Koden inleddes genom ett samarbete mellan 
Förtroendekommissionen och Svenskt Näringsliv, den så kallade Kodgruppen 
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(Kodgruppen SOU 2004:46). Kodgruppen gav bland annat förslag om att en särskild 
valberedning skulle tillsättas i börsnoterade företag för att bolagen lättare skulle få fram 
lämpliga kandidater till styrelseledamotsposter och revisorer, genom ett underlag av hög 
kvalitet (Kodgruppen SOU 2004:46).   
 

1.2  Problemdiskussion 

Enligt den svenska aktiebolagslagen krävs det två bolagsorgan i företag: bolagsstämma 
och styrelse. Även VD och revisorer kan ses som ytterligare organ. Vid bolagsstämman 
överlämnar aktieägarna skötseln av bolagets angelägenheter till styrelsen. Fram till nästa 
stämma är det alltså styrelsen som med enkel majoritet fattar beslut angående bolaget och 
därigenom besitter de också en stor makt (Sandström 2006). Tillsättningsprocessen av 
styrelsen och försörjningen av kompetens blir en fråga av största vikt, eftersom det är 
aktieägarnas intressen som ska förvaltas på bästa sätt (Sandström 2006). Det är även 
bolagsstämman som beslutar vilka som ska ingå i styrelsen efter att valberedningen 
framlagt lämpliga kandidater. Det är då viktigt att minoriteten skyddas genom 
minoritetsskyddsreglerna i bland annat kapitel 7 ABL (Sveriges Lagar 2006), eftersom 
det i de flesta fall är majoritetsägarna som finns representerade i valberedningen.  

Under senare år har det setts åtskilliga belägg för svaga ägarfunktioner som tidigare inte 
funnits. Ett tecken på detta är att styrelsen ofta rekryteras inom samma krets. Personvalet 
präglas ofta av ledamotens familj, utbildning, kön, sociala bakgrund etc. och därigenom 
riskerar, egenskaper såsom innovativ förmåga och kritiskt tänkande att hamna i 
bakgrunden (Sandström 2006). Detta är något som vi även har sett exempel på genom att 
studera bolagsstyrningsrapporter från olika företag. Ofta återfinns styrelsemedlemmarna i 
ett flertal olika styrelser och frågan om oberoende kan därigenom ifrågasättas. Sandström 
(2006) nämner att det är svårt att i en lag beskriva hur rekryteringen ska gå till och hur 
den idealiska maktbalansen ska framträda. Koden ska i dessa sammanhang verka 
vägledande.  

Valberedningen anser vi har en betydelsefull roll, eftersom den påverkar valet av 
styrelsemedlemmar. Från att det till en början var styrelsens uppgift att nominera nya 
styrelsemedlemmar, har detta ansvar nu lagts till en aktieägarrepresenterad valberedning. 
Denna valberedning bestående av personer utsedda av aktieägarna samt en transparent 
process (Kodgruppen SOU 2004:130), leder oss in på frågan om styrelsen förändrats och 
om det går att se en större variation i vilka personer som sitter med i styrelserna.  

Efter ett flertal debatter och diskussioner presenterade Kodgruppen det slutliga förslaget 
till den Svenska Koden för bolagsstyrning. Förslaget hade övervägts av de remissyttrande 
företagen och organisationerna, hos vilka det rådde skilda uppfattningar om vilka 
arbetsuppgifter som skulle åläggas valberedningen (Kodgruppen SOU 2004:46). Till 
skillnad mot Kodens riktlinjer idag, ansåg en del av remissinstanserna att valberedningen 
inte skulle vara ett ägartillsatt organ, utan istället vara ett utskott i styrelsen. Detta på 
grund av att de såg en risk i att ledamöterna stöder specifika storägare (Kodgruppen SOU 
2004:46). Den Svenska Kodens främsta avsikt är dock att öka ägarnas styrning av 
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styrelserna (Sandström 2006), vilket vi har sett i bolagsstyrningsrapporter där de största 
ägarna representeras i valberedningarna.  
 
En annan stor risk som diskuterades angående Koden, var den insiderinformation som 
riskerar att spridas till valberedningens ledamöter. Vilken grad av information som 
valberedningen ska ha tillgång till är en svår balansgång. Detta eftersom det är 
informationskrävande att finna rätt kandidater till valberedningen (Kodgruppen SOU 
2004:46). 
 
Problematiken är den att vi fortfarande ser tvistande åsikter om Kodens utformning och 
tillförlitlighet än idag, 3 år efter att Koden lades ut på remiss av regeringen. Svagheter 
finns fortfarande i den, med tanke på de nyligen uppmärksammade händelserna i Volvo 
Lastvagnar och Mandator, där valberedningen användes som instrument för att utöva ett 
maktspel.  
 
Kampen om makten i Volvo Lastvagnar och Mandator leder oss in på de svagheter som 
trots den Svenska Koden ändå finns i bolagens styrelser. Exemplet visar att Kodens 
riktlinjer kan kringgås och leda till att beslut tas som inte gynnar företaget på lång sikt. 
Det gick inte så långt i Volvo Lastvagnars fall, men med list och rätt ägande finns ändå 
risken kvar att maktspel av liknande slag äger rum. Kupper av detta slag visar även på 
problemet med maktmänniskor och utnyttjandet av valberedningen. En intressant aspekt 
att undersöka vidare, är därmed valberedningens förhållande till övriga bolagssorgan 
samt betydelsen av bolagsstämmans representerade röststyrka.  
 
Det är meningen att valberedningen ska arbeta som en enhet och presentera förslag till 
nya styrelseledamöter enligt SOU 2004:130. I Volvo Lastvagnars fall rådde det oenighet 
angående valberedningens instruktioner och andra personer än medlemmarna i 
valberedningen, blandade sig i (Forsberg 2007). Vi frågar oss därför vad valberedningen 
har för roll i tillsättningsprocessen och hur insiderinformation behandlas mellan styrelse 
och valberedning. Vilka garantier finns för att personer med rätt kompetens och avsikter 
väljs in i styrelsen och hur står det till med oberoendet i bolagens styrelser? 
 
Enligt Koden ska valberedningen bestå av minst tre ledamöter, varav majoriteten inte får 
vara styrelseledamöter och att styrelseordföranden inte ska vara valberedningens 
ordförande (Kodgruppen SOU 2004:130). Denna punkt tillsammans med att det inte bör 
ingå representanter från företag som bedriver med bolaget konkurrerande verksamhet, 
visar på valberedningens riktlinje angående oberoende. Det är intressant att se på hur 
detta appliceras i verkligheten och på vilket sätt, eftersom Koden inte är lagstiftad.   
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1.3  Problemformulering 
 
Hur ser valberedningens roll ut i förhållande till ägare och styrelse i svenska 
börsnoterade företag och till vilken grad samt på vilket sätt, efterlevs riktlinjerna om 
valberedningen utifrån den Svenska Koden för bolagsstyrning? 
 

- Uppfattar ledamöter i valberedningar och styrelser, att det har skett en förändring i 
arbetet idag, från före Kodens införande?  
 
- Har styrelsen påverkats på grund av Koden, genom valberedningen, gällande 
sammansättning, kompetens och kön, samt ges tillräckliga garantier för kompetens 
och oberoende? 
 
- Hur sker anpassningen till eventuella ägarstrukturförändringar vid tillsättandet av 
kandidater i valberedningen? 

 

1.4  Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka relationen mellan valberedning, ägare och styrelse 
samt utifrån detta studera vilken roll valberedningen har, enligt den Svenska Koden för 
bolagsstyrning.   
 

1.5  Avgränsningar 
 
I denna undersökning studeras valberedningens roll som ska leda fram till nominering av 
styrelseledamöter, ur valberedningens, styrelsens och ägares perspektiv. Andelen stora 
börsnoterade företag i Stockholmsbörsens LargeCap-lista, som lyder under den Svenska 
Koden är många. Enligt Koden ska en valberedning utses, vars uppgift är att representera 
bolagets aktieägare och nominera bolagets styrelseledamöter samt i vissa fall även 
revisorer till årsstämman. Valberedningen ska även föreslå rimligt arvode till styrelsen 
(Kodgruppen SOU 2004:130). Vi har dock valt att fokusera på hur Koden påverkar 
valberedningen vid nominering av styrelseledamöter samt hur processen ser ut inom 
denna och bortser därmed från valberedningens andra uppgifter.  
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1.6 Disposition 

Inledning 

Metod 

Empiri 

Teori 

Analys 

Slutsatser 

1 

2 

3 

4 

5 

6

Det inledande kapitlet ger en allmän introduktion 
till det valda ämnet.  Vidare följer en diskussion 
och formulering av problemet samt syfte med 
uppsatsen. Avslutningsvis presenteras 
avgränsningar. 

I detta kapitel görs en beskrivning av uppsatsens 
olika faser och hur vi har gått tillväga under 
dem. Vi motiverar även de metoder vi har använt 
oss utav samt tar upp studiens trovärdighet.  

Det tredje avsnittet syftar inledningsvis att ge 
läsaren en ökad förståelse för corporate 
governance samt den Svenska Koden för 
bolagsstyrnings mening. Vidare nämns några 
olika bakomliggande teorier.  

Kapitlet börjar med en kvantitativ undersökning 
och därefter presenteras respondenterna som 
utgör grunden för en kvalitativ studie. Efter detta
skildras den empiri som vi har tagit del av 
genom intervjuer.  

Den insamlade empirin analyseras och kopplas 
till den teoretiska referensramen. Syftet är att 
besvara våra övergripande forskningsfrågor som 
utgör grunden för studien.  

I detta avslutande kapitel presenteras de 
slutsatser som utredningen mynnat ut i och 
återkopplas till vår problemformulering. En 
diskussion förs även över de metodmässiga val 
vi gjort. Slutligen ges förslag till vidare 
forskning. 
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2  Metod 
 

 
I detta avsnitt redogörs för hur det praktiska arbetet löpande har skett under uppsatsens 
gång. Vi beskriver hur vi har gått tillväga vid utförandet av studien. Vidare påvisas 
karakteristiska styrkor och svagheter som existerar rörande de metoder som använts. 
Slutligen följer en diskussion kring uppsatsens reliabilitet, validitet och generalisering.

 

 

2.1 Inledning 
 
Eftersom problemformuleringen innehåller en önskan av att beskriva en process inom en 
viss tidsram går studien mot en s.k. tvärsnittsstudie. Detta innebär att vi studerar 
verkligheten vid en given tidpunkt för att få fram företeelser som samverkar inom denna 
tidsram. Studien går delvis även mot en tidsseriestudie, eftersom vi vill undersöka om 
Koden inneburit någon förändring i arbetssättet efter dess införsel (Jacobsen 2002). Vår 
verklighet blir i detta fall att med hjälp av våra respondenter undersöka den process som 
leder fram till att valberedningen nominerar lämpliga styrelseledamöter.  
 

2.2  Undersökningens ansats 
 
Vi har utgått från de teorier som finns om ämnet bolagsstyrning (corporate governance) 
och har utifrån detta skapat oss förväntningar om hur valberedningen går till. Därefter har 
empiri samlats in för att se om våra förväntningar stämmer. Detta tillvägagångssätt när vi 
går från teori till empiri för att kartlägga verkligheten kallas för en deduktiv ansats 
(Jacobsen 2002). Den deduktiva metoden innebär att de slutsatser som dras utifrån 
metoden kan anses som giltiga om de är logiskt sammanhängande (Thurén 1991). 
 
För att få fram relevant information om hur tillsättandet av valberedningen går till har vi 
även utgått ifrån vad som står skrivet i Svensk Kod för bolagsstyrning samt teorier om 
vad som tidigare har skrivits och berört ämnet. Eftersom syftet är att undersöka 
valberedningsprocessen som sker idag är uppsatsen deskriptivt utformad. En deskriptivt 
utformad ansats innebär att beskriva hur något är och går till (Jacobsen 2002). Vi anser 
att uppsatsen även är explorativt utformad, eftersom vi inte direkt har funnit några 
likartade tidigare studier kring ämnet. En explorativ ansats innebär att undersökningen 
kräver en metod som går in på djupet, påverkas lätt av oväntade omständigheter, får fram 
mångsidig information samt är öppen för kontextuella aspekter. Ett bra angreppssätt till 
detta är att fokusera undersökningen till ett fåtal enheter (Jacobsen 2002). Detta avslutas 
sedan med förslag på vidare forskning. 
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Problemformuleringens utformning är det som lägger grunden till den metod som 
kommer att styra studien (Jacobsen 2002). Vi har valt att bland annat lägga fokus på 
djupinterjuver, därför valdes ett antal personer ut som vi anser är representativa till 
studien. För undersökningar som är utformade på detta sätt är den kvalitativa metoden ett 
bra angreppssätt eftersom det vi vill försöka skapa är en klarhet i vad som ligger i vårt 
undersökningsfenomen (Jacobsen 2002), det vill säga valberedningen. Den kvalitativa 
metoden är alltså lämplig när det är relativt få enheter som undersöks och intresset är vid 
vad den enskilde individen säger (Jacobsen 2002). Detta, i förhållande till 
undersökningen, lägger vi fokus av hur enskilda företag och personer uppfattar 
valberedningsprocessen.  
 
Vid en kvalitativ ansats är öppenheten stor. De intervjuade personerna har o haft ett fritt 
spelrum när de svarat på våra frågor och det finns en stor flexibilitet att på efterhand gå 
tillbaka och förändra problemformuleringarnas vinkel. Nackdelarna med denna ansats är 
att den är relativt resurskrävande. Det är mycket viktigt att de intervjuade personerna är 
representativa. Detta kan leda till att den interna giltigheten vanligtvis blir hög medan den 
externa giltigheten ofta kan ställa till med problem (Jacobsen 2002). Vi valde ut sju 
respondenter som vi anser genom den långa erfarenheten de har, besitta den kompetens 
av de områden vi önskar täcka.         
 
Avsikten med det kvalitativa tillvägagångssätt är att genom analysen komma fram till en 
så autentisk återgivning som möjligt av strukturer, handlingsmönster och den sociala 
ordning som funnits hos deltagarna i undersökningen. Detta ska leda till en nyanserad 
bild av den företeelse som studeras (Holme & Solvang 1997).  
 
För att undersöka hur många av de svenska börsnoterade företagen som tillämpar en 
valberedning utifrån den Svenska Koden har vi även valt att utföra en statistisk 
undersökning. Vid statistiska undersökningar är den kvantitativa metoden ett bra 
angreppssätt, eftersom det vi vill ta reda på är hur ofta ett fenomen förekommer inom en 
population (Jacobsen 2002). I vårt fall genomförs en totalundersökning och populationen 
blir alla svenska börsnoterade företag inom LargeCap som tillämpar den Svenska Koden, 
och det vi vill undersöka blir antalet av dessa som använder sig av en valberedning.  
 
Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad än den kvalitativa och 
kräver kontroll från undersökarens sida. Metoden definierar vilka förhållanden som är av 
intresse utifrån de problemformuleringar som vi har valt. Den kvantitativa metoden har 
inte heller några öppna svarsalternativ, utan vi ser enbart på siffror och syften utifrån 
fasta frågor (Holme & Solvang 1997). 
 

2.3  Kvantitativ datainsamlingsprocess  
 
Eftersom vår uppsats endast ska innefatta svenska börsnoterade företag som omfattas av 
den Svenska Koden, blev det allra första steget i vår datainsamlingsprocess att undersöka 
vilka dessa företag är. De företag som omfattas av den Svenska Koden är de som har ett 
marknadsvärde på minst tre miljarder svenska kronor och har sin juridiska hemvist i 
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Sverige (Kodgruppen SOU 2004:130). Dessa företag finns listade på Stockholmsbörsens 
Large- och MidCap som vi kom i kontakt med genom att besöka Privata affärers 
hemsida. Eftersom vi utgick från företag listade på LargeCap i våra kvalitiva studie, 
valde vi att även i den kvantitativa studien begränsa oss till denna lista. Dessa bolag 
skildrar bäst förhållandena i stora företag, vilket också är den grupp som vi i uppsatsen 
ämnar undersöka. Totalt sett innefattar listan 58 företag som stämmer in på våra kriterier. 
Kriterierna är företag som är listade på Stockholmsbörsens LargeCap-lista och följer 
Svensk kod för bolagsstyrning (bilaga 1). De bolag som inte har tagits med i 
undersökningen var inte relevanta, eftersom de p.g.a. noteringar utomlands, inte 
tillämpade Kodens reglering om valberedning.   
 
Den statistiska undersökningen går ut på att ta reda på vilka av de stora svenska 
börsbolagen som tillämpar en valberedning enligt Svenska Koden och orsakerna till om 
de inte gör det, samt valberedningens sammansättning. För att kunna undersöka detta 
besökte vi, utifrån LargeCap, de listade företagens hemsidor för information om deras 
bolagsstyrning och ledamöter. Den insamlade informationen består av sekundär data, 
vilket innebär andrahandsinformation (Holme & Solvang 1997). Den insamlade datan 
sammanställdes därefter i diagram för att på ett enkelt sätt kunna presentera 
informationen. 
  

2.4  Kvalitativ datainsamlingsprocess  
 
För att komma i kontakt med lämpliga respondenter utgick vi från LargeCap-listans 
bolag. Därefter valdes ett stort antal bolag ut som vi ansåg vara representativa. Utifrån 
deras hemsidor valdes 35 personer ut i företagen med anknytning till företagens 
valberedning och/eller styrelse, som vi skulle vilja genomföra djupintervjuer med. 
Kriterierna i urvalet var att vi ville komma i kontakt med personer som helst skulle vara 
aktiva i flera olika bolag. Anledningen till det stora urvalet berodde på att vi räknade med 
ett stort bortfall, eftersom dessa personer är mycket upptagna. För att komma i kontakt 
med respondenterna skickade vi först ut mail och därefter brev (bilaga 2) där vi ställde en 
förfrågan angående medverkan till en intervju.  
 
Utav de 35 tillfrågade var det 14 stycken som svarade ja. Utav dessa valde vi ut sju 
stycken, p.g.a. att det är alltför resurskrävande med ett stort antal intervjuer samt eftersom 
det var dem som vi ansåg bäst uppfylla de kriterier vi ställt upp. Vi eftersträvade 
respondenter med positioner som skulle ge oss olika perspektiv. Våra respondenter 
representerar tillsammans aktieägare, valberedningsledamöter, styrelseordföranden, 
styrelseledamöter, en företagsjurist samt ett företag, utan krav på valberedning. 
Respondenterna är i flertalet fall aktiva inom flera av dessa poster. En grundlig 
presentation av alla respondenter presenteras i empirin. De sju personerna valdes bort av 
den anledningen att tre stycken utav dessa var företagsjurister. Vi ansåg att en jurists 
åsikter räckte, eftersom de inte har någon praktisk erfarenhet då de själva inte sitter med i 
vare sig valberedning eller styrelse. De resterande fyra valdes bort på grund av att de inte 
representerade lika många styrelser eller valberedningar som de utvalda personerna. Vi 
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gjorde den bedömningen att det var mer intressant att intervjua respondenter med bredare 
bakgrund och större erfarenheter.  
 
Respondenterna kontaktades därefter per telefon för att bestämma tid och datum för att 
genomföra intervjun. De medverkande personerna erhöll en intervjuguide (bilaga 3 och 
4) via mail i god tid innan intervjun för att ge dem tid att förbereda sig. Vi har utarbetat 
tre stycken intervjuguider eftersom våra respondenter representerar olika poster. Detta för 
att anpassa intervjuerna till respektive respondent med en individuell frågeställning. Det 
är viktigt att de intervjuade får reda på vad de ska medverka i för att bygga upp en 
nödvändig tillit som är en förutsättning för att intervjusituationen ska fungera (Holme & 
Solvang 1997). 
 
Vid en kvalitativ datainsamlingsprocess sker en öppen individuell intervju ofta i form av 
en vanlig dialog.  Denna dialog kan ske ansikte mot ansikte eller per telefon (Jacobsen 
2002).  Vi har valt att genomföra våra intervjuer ansikte mot ansikte i den mån det är 
genomförbart. Detta eftersom vi anser att det är det bästa sättet att få kontakt med 
respondenten och på så vis eliminera risken av att inte få heltäckande svar. I tre av fallen 
var ett personligt möte dock inte möjligt och telefonintervjuer skedde istället. Skillnaden 
mellan dessa och de personliga intervjuerna var att samtalen blev intensivare och mindre 
personliga. Den data som samlats in under djupintervjuerna består av ord, meningar samt 
berättelser som framkommer ur samtalet och samlas in skriftligt, på band eller båda delar. 
På detta sätt begränsas eller uppehålls inte respondenten i samtalet (Jacobsen 2002). Vi 
genomförde våra personliga intervjuer med både bandspelare och noteringar, eftersom vi 
ville ge våra respondenter ett svarsrum där dialogen kunde flöda fritt. Telefonintervjuerna 
genomfördes med högtalartelefon där samtalet spelades in och dokumenterades även 
genom anteckningar. 
  
En djupintervju kan vara mer eller mindre öppen. Det vanligaste är att en intervju är 
strukturerad till en viss grad. Det är viktigt att i förväg bestämma hur starkt 
förstrukturerad en intervju ska vara. Att förstrukturera en intervju innebär att vi i förväg 
fattar beslut om vilka element som vi ska fokusera oss på under intervjun. Vi har valt att 
genomföra våra intervjuer genom en intervjuguide med tema, frågor av relativt fast 
ordningsföljd och med enbart öppna svarsalternativ (Jacobsen 2002). På detta sätt kunde 
även svaren leda till en vidare diskussion.   
 
Informationen som vi fick utifrån djupintervjuerna är primärdata, vilket innebär att de är 
direkt hänförliga till vår uppsats (Holme & Solvang 1997). Informationen har därefter 
analyserats och utvärderats för att få fram det mest relevanta i sammanhanget.  
 

2.5  Validitet och reliabilitet 
 
Vid utformandet av våra intervjufrågor har vi utgått från våra problemformuleringar. 
Utifrån detta anser vi att vår undersökning har en hög validitet. En hög validitet är 
beroende av vad vi vill mäta och hur väl detta är framlagt i problemformuleringen 
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(Holme & Solvang 1997). Detta innebär att undersökningens syfte har uppnåtts (Thurén 
1991).  
 
Vid vår kvalitativa undersökning har vi utgått från våra problemformuleringar och vårt 
syfte i våra intervjuguider. På så sätt har vi mätt det som vi hade för avsikt att mäta. Vid 
vår kvantitativa undersökning har vi studerat alla noterade företag på Stockholmbörsens 
LargeCap-lista som stämmer in på våra kriterier. Vi anser oss själva därför ha genomfört 
en totalundersökning, vilket ger oss en hög reliabilitet. Reliabilitet innebär att de utförda 
mätningarna är korrekt gjorda, det vill säga undersökningens grad av tillförlitlighet. 
Ändamålet med att ha hög reliabilitet är att försöka eliminera slumpfaktorn, det vill säga 
att om flera liknande undersökningar genomförs ska alla komma fram till liknande 
resultat (Thurén 1991), vilket vår kvantitativa undersökning ska göra.  
 

2.6  Generalisering utifrån kvantitativa och kvalitativa resultat 
 
En fråga som Alvesson & Sköldeberg (1994) ställer sig är om en generalisering kan dras 
utifrån den empiriska basen. De menar att en generalisering av kvalitativa fallstudier 
brukar ifrågasättas. Denna betvivlan beror dock på vad den kunskapsteoretiska 
ståndpunkten är och vad som menas med generalisering i det specifika fallet. Vidare 
fortsätter de att om studien endast ser på regelbundenheter på ytan, finns det ingen 
anledning till varför ett mönster som fastslagits tidigare skulle gälla för fler situationer. 
Istället krävs det en statistisk studie som mäter sannolikheten av att de konstaterade 
sambanden inte framkommit av en slump. I de fallen när graden av sannolikhet är 
angiven är en generalisering berättigad. Utifrån vår statistiska undersökning kan vi därför 
anse att det går att dra en generalisering eftersom vi mäter alla företag som ingår i den 
populationen vi undersöker. Däremot kan vi inte säga särskilt mycket om en 
generalisering utifrån vår kvalitativa ansats, eftersom vi endast intervjuat ett fåtal aktörer 
och den subjektiva uppfattningen kan vara väldigt olika. 
 

2.7  Data om tidigare studier kring valberedningen 
 
För att få kunskap om hur dagens valberedning har fått sin utformning, har vi undersökt 
och samlat in data om hur den har sett ut tidigare. För att kunna studera detta utgick vi 
från olika teorier som berör ämnet på ett, enligt oss, relevant sätt. Vi fann endast ett fåtal 
liknande tidigare studier kring ämnet valberedning, men inga med exakt den ansats som 
vi ämnar studera. Detta gör att vi anser oss unika i vår studie eftersom vi undersöker ett 
relativt nytt ämne med en nydanande problemställning. Utifrån teorierna och tidigare 
forskning i ämnet har vi därefter sammanställt relevant information och utarbetat 
intervjufrågorna. Genom intervjuerna som baserats på intervjufrågorna fick vi fram data 
som sammanställts till empiri. Även den statistiska undersökningen har sin grund i 
teorierna. 
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3  Bakomliggande teorier 
 

 
I detta kapitel presenteras den inledande delen av den teoretiska referensramen. Avsikten 
är att ge läsaren en bild av de bakomliggande teorierna, på vilka Koden bygger. 
Inledningsvis ges en grundligare genomgång av agentteorin och intressentteorin. 
Därefter redogörs för aktiebolagsslagen, corporate governance, CSR-modellen, etik i 
styrelsearbete, den Svenska Koden för bolagsstyrning samt avslutningsvis ett 
genusperspektivet. 

 

 

3.1  Agentteorin 
 
Nyygard och Bengtsson (2002, sid. 97) hävdar att �agentteorin härstammar från en 
debatt om verksamheters struktur, vilket har sin utgångspunkt i separationen mellan 
ägarskap och kontroll�. Enligt Greve (1997) belyser agentteorin den ställning som ägarna 
har i förhållande till företagsledningen samt hur deras intressen och positioner påverkar 
de båda parternas möjligheter att nå sina mål. Grundidén bakom agentteorin, bygger på 
den konflikt som uppstår mellan principal och agent (Greve 1997). Principalen 
(aktieägarna) delegerar befogenheter till agenten (VD: n) som därefter ska handla efter 
principalens önskemål. Denna relation måste kontrolleras och styras för att säkerställa att 
agenten arbetar i linje med principalens målsättningar. Greve (1997) menar att detta sker 
genom att relationen ofta beskrivs som ett kontrakt.  
  
Becht et al. (2005) nämner att det finns fem olika sätt för principalen att kontrollera 
agentens beteende: 
 

1. Val av styrelse som ska representera aktieägarnas intressen, inför vilka VD: n 
hålls ansvarig. 

 
2. Aktieägare kan genom fientliga uppköp avsätta företagsledningen. 

 
3. Stora ägare övervakar aktivt och kontinuerligt företaget. Dessa kan till exempel 

vara rika investerare, banker, pensionsfonder m.fl. 
 
4. Erbjuda aktier till företagsledningen genom kompensationskontrakt så att även de 

blir aktieägare. 
 

5. Aktieägarna tecknar avtal med företagsledningen och kan då hota att stämma 
företagsledningen vid avvikelser från överenskommelserna.  
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PRINCIPAL AGENT 

STYRELSE

Ska 
representera 

ALLA ägarnas 
intressen 

Ägarna utövar 
indirekt kontroll 
över VD genom 
en ägartillsatt 

styrelse 

 
Den första punkten enligt Becht et al. (2005), leder till en problematik kring huruvida 
styrelsen ska ses som en agent eller principal. Figur 1 uppvisar sambandet mellan 
principal (ägarna) samt agenten (VD), där styrelsen är den gemensamma nämnaren. 
Styrelsen väljs av principalen, samtidigt som styrelsen har en kontrollerande funktion 
gentemot agenten, och även kan verka utifrån andra aspekter än aktieägarnas intressen. 
Eventuella andra intressen som styrelsen kan tänkas utgå från kan vara makt. 
Agentteorins agent- och principalproblematik, kan genom den Svenska Kodens riktlinjer 
om tillämpning av en valberedning, få en möjlig lösning. Detta eftersom valberedningen 
representerar ägarnas påverkningsmöjligheter på styrelsen. Principalen står i sin tur till 
svars inför styrelsen på bolagsstämman och genom detta sker en form av övervakning 
från styrelsens sida. Styrelsens roll kan i agentteorin ses som ett mellanting av agent och 
principal.  

 
Figur 1, Egen bearbetning av ABL 

 
Principalens kostnader för att skilja ägarskapet från kontrollen av verksamheten, nämner 
Nygaard och Bengtsson (2002) beror på att agenterna, ofta högt uppsatta chefer, är 
intresserade av att öka sin egen vinning och makt och att det är därför som de ställer upp 
mål som inte sammanfaller med principalens � aktieägarnas (Nygaard & Bengtsson 
2002). 
 
Ett annat problem med agentteorin är att det existerar en informationsasymmetri mellan 
principal och agent, eftersom företagsledningen har förstahandskunskap om vad som 
händer i företaget (Greve 1997). När agenten har mer kunskap än principalen ökar 
möjligheten för denne att uppfylla sina egna mål, vilket också kan vara svårt för 
principalen att upptäcka (Bakka 2006). Detta problem blir aktuellt när styrelsen tar beslut 
under osäkerhet. Riskpreferenser och informationsasymmetri kommer att ha betydelse för 
de beslut som fattas och principalens intressen kan åsidosättas (Greve 1997). 
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Agentteorin är relevant eftersom den återspeglar det maktförhållande som utspelas mellan 
företagsledning och aktieägare. Informationsasymmetrin är också en mycket viktig faktor 
som påverkar valet av styrelseledamöter, eftersom valberedningen i vissa situationer inte 
har full tillgång till all information (Greve 1997).  
 
Med anledning till att den Svenska Koden, som syftar till att förstärka förtroendet mellan 
bolag och intressenter, behandlas i vår undersökning behöver vi ytterligare teori att stödja 
vår studie på. Därmed utökas vår teoridel med intressentmodellen. Genom att använda 
denna modell erhåller vi ett bredare synsätt där, som sagt, förtroendet är centralt. 
 

3.2  Intressentteorin 
 
Enligt Culpan & Trussel (2005) förklarar agentteorin agentens beteende i förhållande till 
aktieägarna och de menar att agentteorin inte tar hänsyn till företagets andra intressenter. 
Genom intressentteorin har företaget däremot skyldigheter gentemot alla bolagets 
intressenter, och inte endast aktieägarna (Culpan & Trussel 2005). Det väsentliga med 
intressentteorin är att intressenter är personer eller grupper med ett legitimt intresse i 
bolagets verksamhet (Mallin 2004) och att bolaget har ett moraliskt ansvar inför dessa 
(Culpan & Trussel 2005). Intressenternas ökade krav på legitimitet i börsbolag efter 
diverse bolagsskandaler har lett till att den externa redovisningen har utvecklats genom 
kodifieringarna i Koden (Kodgruppen SOU 2004:130).  
 
Intressentteorin kan beskriva hur oetiska handlingar skadar bl.a. anställda och investerare 
(Culpan & Trussel 2005). Genom de riktlinjer som Svensk Kod för bolagsstyrning ställer 
för styrelsers sammansättning, arbete och utnämnande (Kodgruppen SOU 2004:130), 
förhindras detta agerande och företagets uppträdande i etiska hänseenden förbättras 
(Larsson 2005). 

Intressentteorin avser därmed att belysa vilka parter som har intresse av ett företag. I 
vissa fall är dessa intressen gemensamma, i andra fall kan de stå i konflikt med varandra 
(www.ne.se). Intressentteorin förkastar agentteorins antaganden om att organisationen 
ska främja ägarens målsättningar. I stället framhålls att varje organisation har flera 
intressegrupper med intressen knutna till organisationens aktiviteter, och att de därför 
måste få inflytande på organisationsstyrningen (Greve 1997).  
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Figur 2, Egen bearbetning ur Mallin, C A. (2004, s. 44) Företaget och dess intressenter. Corporate 
Governance.  

Intressenterna kan delas in i interna och externa intressenter, där de externa består av 
aktieägare, långivare, leverantörer, kunder, media, staten m.fl., som visas i figur 2. Bland 
de interna återfinns främst de anställda i bolaget (Bakka 2006). De regler som 
organisationen styrs efter måste ta hänsyn till dessa olika intressen. I Sverige finns viss 
reglering kring detta, dels genom ABL som reglerar styrelsen, men också de lagar som 
reglerar de anställdas rättigheter (Greve 1997). 

Poängen i intressentteorin ligger i att om inte de olika intressena tas till vara, kommer inte 
bolagets prestation att kunna garanteras. De olika intressentgrupperna kan påverka 
bolagets prestationer genom sitt beteende (Greve 1997). Intressentmodellen innebär dock 
inte att det råder jämvikt mellan intressenterna, några är starkare och får därmed ut mer 
av samarbetet (Bakka 2006). 
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3.3  Aktiebolagsslagen 
 
I aktiebolagslagens 8: e kapitel behandlas styrelsen. Där framgår det att varje aktiebolag, 
oavsett storlek, ska ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för förbindelser, verksamhet, 
resurser, resultat och är, efter bolagsstämman, det näst högsta beslutande organet. 
Övergripande frågor om styrelsens arbete, struktur och behörigheter regleras vidare i 
ABL som innehåller detaljerade regler gällande aktiebolag. Det saknas dock ingående 
ledning till hur själva tillsättningsprocessen av styrelsen ska gå till, och dessa mer 
ingående detaljer lämnas till bolagsstämman att besluta om.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3, Egen bearbetning utifrån ABL 
 
Enlig 8:8 ABL ska styrelsen utses av bolagsstämman men i bolagsordningen får det 
föreskrivas att styrelseledamöterna ska utses på annat sätt. I publika aktiebolag gäller 
dessutom att mer än hälften av styrelseledamöterna ska utses av bolagsstämman enligt 
47§. Styrelsen ska bestå av minst tre personer (8:46 ABL) och ha en ordförande som inte 
får vara VD i företaget (8:49 ABL). Vidare begränsningar tas också upp i form av att till 
exempel minst halva styrelsen måste vara bosatt i Sverige (8:9 ABL), en juridisk person 
kan inte vara styrelseledamot (8:10 ABL), styrelseledamoten får inte heller var underårig, 
i konkurs eller ha näringsförbud (8:11 ABL). Via ABL finns en hänvisning till �Lagen 
om styrelserepresentation för de privatanställda� och med hjälp av denna lag får de 
anställda genom styrelserepresentation insyn och inflytande på företagets verksamhet. 
Regleringarna återfinns i 4§ (Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda) och 
där anges det att företag med fler än 25 anställda ska ge de anställda rätt till två ledamöter 
i styrelsen. Om företaget sysselsätter minst 1000 personer har de anställda istället rätt till 
tre styrelseledamöter. Antalet arbetstagarrepresentanter får dock aldrig överstiga antalet 
övriga styrelseledamöter 
 
Styrelsens huvuduppgifter beskrivs i ABL 8:4 som att svara för bolagets organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska även fortlöpande bedöma företagets 
ekonomiska situation samt se till att bolagets organisation är utformad på ett sätt att 
bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Dessutom ska en arbetsordning årligen fastställas som anger hur 

Aktieägare 
På årsstämman 
påverkar dessa 
styrelsen 
genom att de 
utnyttjar sin 
rösträtt. 

Bolagsstämma
Utser styrelsen 
och är det 
högsta 
beslutande 
organet. 

Styrelse 
Svarar för 
bolagets 
förvaltning och 
företräder 
bolaget. Utser 
VD. 

VD 
Sköter bolagets 
löpande 
förvaltning och 
företräder 
bolaget. Får 
instruktioner 
från styrelsen.



 17

arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelseledamöterna, hur ofta de ska 
sammanträda samt i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete. 
 
Utöver dessa regler i 8 kapitlet ges styrelsen ansvaret att själva verka för företagets bästa. 
Flera av de regler som utomlands blivit orsaken till självreglering i form av koder och 
liknande behandlas redan i ABL. ABL kan ses som en minimigräns, vad som måste göras 
för att verksamheten ska vara laglig. Den Svenska Koden kan ses som riktlinjer för hur 
bolagsstyrningen dessutom utförs på ett bra sätt.   

Vid bolagsstämman ges aktieägarna rätt att besluta om bolagets angelägenheter (7:1 
ABL) och det är här den nya styrelsen väljs. Till aktieägarnas fördel finns vissa 
minoritetsskyddsregler (bilaga 5) men vid val anses den ha vunnit som fått de flesta 
rösterna (7:41 ABL). 

3.4  Corporate governance 
 

Som en effekt av företagsskandalerna runt om i världen har corporate governance 
förvandlats från ett specialämne till en fråga som väckt stor uppmärksamhet runt om i 
västvärlden. Corporate governance står även högt upp på EU-kommissionens dagordning 
(Johansson 2004). Corporate governancefrågor kan i princip appliceras på alla företag, 
privatägda såväl som offentliga, små såväl som stora. I centrum står emellertid 
förhållandena i börsnoterade företag (Johansson 2004).  
 

�� a set of relationships between a company�s board, its shareholders 
and other stakeholders. It also provides structure through which the 
objectives of the company are set, and the means of attaining those 
objectives, and monitoring performance, are determined.� 
(Definition av OECD, Mallin 2004, sid.4) 

 
Begreppet corporate governance kom till redan under 1930-talet när Adolf Augustus 
Berle och Gardiner C Means, uttalade sig om�det moderna företaget i samhället� i en 
skrift efter Wall Street kraschen 1929 i USA (www.en.wikipedia.org).  Corporate 
governance har på senare år genomgått en renässans och givits en alltmer central roll i 
företagsvärlden. Begreppet innebär att bolaget styrs på ett sådant sätt att det uppfyller 
ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och därigenom bidrar till 
samhällsekonomins effektivitet och tillväxt (Kodgruppen SOU 2004:130). Corporate 
governance innefattar även relationen mellan de aktörer som är involverade i företaget 
och de uppsatta mål som företaget styrs efter (Mallin 2004). Skälet till att begreppet 
tidigare fått en begränsad uppmärksamhet är framför allt att i de flesta av de stora 
amerikanska och engelska bolagen, har makten legat hos styrelsen och företagsledningen. 
I praktiken snarare hos styrelsens ordförande och bolagets VD (Johansson 2004). Den 
sittande styrelsen har kunnat se till att bli omvald på bolagsstämman genom att använda 
sig av olika metoder, som bl.a. fullmakter från aktieägarna. Styrelsen har på detta sätt 
kunnat påverka och styra förnyelseprocessen i styrelsens sammansättning (Johansson 
2004). 
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3.4.1 Internationellt perspektiv 
 
System för corporate governance varierar mellan olika länder och förändras över tiden. 
Det corporate governancesystem som finns i större delen av Europa bygger på starka 
kontrollaktieägare som övervakar företagsledningen och som också ingriper i strategiska 
beslut i de flesta företag (Johansson 2004).  
 
Under 1990-talet uppstod med början i de anglosaxiska länderna USA och Storbritannien, 
ett stort intresse för corporate governance med fokus på hur ägarna i börsföretag 
organiserar och utvecklar sitt ägande och hur ansvar skall utkrävas (Johansson 2004). 
 

3.4.1.1 Den amerikanska SOX 
 
Efter skandalerna i Enron, Worldcom m.fl. storföretag, genomfördes på kort tid en 
kraftigt skärpt lagstiftning i USA med utökade befogenheter för statliga kontrollorgan 
och börsen samt ett ökat tryck på revisorer och revisorsorganisationer (Johansson 2004). 
För att förhindra maktmissbruk i bolag, antogs därför en lag om bolagsstyrning under 
2002 (Söderström (red.) & Bergström 2003). Denna lag kallas idag för Sarbanes-Oaxly 
Act (SOX) och det övergripande syftet med SOX var att förbättra de finansiella 
rapporternas innehåll och tillförlitlighet, så att investerarnas intressen skyddades. Den 
amerikanska SOX går mycket långt i sina kontrollkrav (Johansson 2004), eftersom den är 
tvingande (Söderström (red.) & Bergström 2003). Många bedömare i Europa och 
framförallt i USA menar att SOX går alltför långt med sina detaljerade regleringar 
(Johansson 2004).  
 

3.4.1.2 Den brittiska Combined Code  
 
I Europa har Storbritannien varit en föregångare på området. I början på 1990-talet 
tillsatte regeringen en arbetsgrupp, som tog fram särskilda regler. Sedan dess har 
regelverket vidareutvecklats till en s.k. Combined Code (Johansson 2004). Temat i 
reglerna om corporate governance i det engelska systemet är styrelsens ansvar, 
kompetens och oberoende. Den brittiska Koden stadgar även att styrelsen ska ha minst tre 
kommittéer - ersättningskommitté, redovisningskommitté och nomineringskommitté. I de 
två första kommittéerna måste en oberoende ledamot vara ordförande (Johansson 2004). I 
nomineringskommittén, som istället leds av styrelsens ordförande, lägger fram förslag på 
styrelseledamöter och företagsledning. Skulle aktieägarna inte vara positiva till förslagen 
kan de rösta bort både de föreslagna ledamöterna och hela styrelsen (Johansson 2004).   
 

3.4.1.3 Corporate governance i Sverige 
 
I Europa dominerar de anglosaxiska och kontinentala rättstraditionerna företag. Sverige 
kan sägas ha inslag av båda dessa modeller. Germanska (kontinentala) företag finansieras 
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oftast genom bank, medan anglosaxiska företag får mer kapital av aktieägarna och har 
därmed ett mer spritt ägande (Nobes, 1999). Skillnaden mellan anglosaxiska (USA och 
England) och den germanska traditionen ligger framförallt i ägandet samt i det germanska 
systemets höga krav på öppenhet och genomlysning (Nobes, 1999). Stockholmsbörsen 
har haft en syn på corporate governance som varit långt mer liberal, sett ur de 
dominerande ägarnas perspektiv, än i Storbritannien (Johansson 2004).  

 
 
Figur 4 visar skillnaderna mellan den anglosaxiska styrelsemodellen och den svenska. I 
Sverige är valberedningen ett fristående utskott tillsatt av aktieägarna, medan den i de 
anglosaxiska länderna (USA och Storbritannien) är ett utskott tillsatt av styrelsen själv 
(Mallin 2004).  
 

3.5  CSR-modellen  
 
Frostensson och Borglund (2006) menar att EU: s roll som normsättare på den politiska 
och sociala arenan har ökat allt mer. På senare tid har EU antagit en aktivare roll i fråga 
om att formulera och definiera ramarna för företagens sociala ansvar (Corporate Social 
Responsibility, CSR).  
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Figur 4 � Egen bearbetning Mallin 2004. 
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Det pågår samtidigt en diskussion på en nationell, svensk nivå angående det 
företagsetiska ansvaret.  Den generella företagsetiska diskussionen tar plats på flera 
nivåer. På makronivån diskuteras t.ex. näringslivets roll i samhället (Frostensson & 
Borglund 2006). På den mellanliggande nivån tas frågor upp som berör branscher eller 
enskilda företag och organisationer. Författarna menar att det även finns frågeställningar 
som exempelvis kommer in på organisationers beteenden, moraliska status, strukturer 
samt relationer till omvärlden. På mikronivån diskuteras en oftast företagsintern kontext, 
där fokus sätts på den enskilde individens agerande och handlingsmöjligheter. Till 
exempel går det att på denna nivå fråga sig vilka eventuella kompetenser eller 
handlingsegenskaper en företagsledare eller styrelsemedlem bör besitta (Frostensson & 
Borglund 2006).  
 
Typiska frågeställningar som tas upp inom CSR är till exempel intressentdialoger och 
uppförandekoder (codes of conduct). Detta gör att diskussionen kring CSR brukar ligga 
på en makro- och mellannivån (Frostensson & Borglund 2006).  
 
Företagsetiken är också en tillämpad etik där etiska aspekter som exempelvis ledarskap, 
redovisning och personalpolitik ingår. CSR-diskussionen fokuseras istället på företagens 
roll i samhället generellt och enskilda företags aktiviteter i förhållande till deras 
intressenter mera specifikt (Frostensson & Borglund 2006).  
 
Författarna Frostensson och Borglund (2006) nämner fyra grundläggande idéperspektiv 
som CSR diskuteras utifrån.  
 

• Den instrumentella idén ser CSR som ett medel för att uppnå värdemaximering 
för ägarna.  

• Företagets makt och skyldighet att ta ansvar framhålls i den politiska idén.  
• Den integrativa idén menar istället att företaget i sin verksamhet måste ta hänsyn 

till och integrera samhälleliga krav. 
• Den etiska idén ser CSR som ett etiskt begrepp utifrån värden och plikter.  
 
(Frostensson & Borglund 2006, sid.11) 

 
För att förstå ett begrepp som CSR är det viktigt att utgå från ansvarsbegreppets etiska 
dimension. Detta handlar bl.a. om definitionen kring företagets roll, ansvar, syfte samt 
natur (Frostensson & Borglund 2006). 
 
Ett teoretiskt ramverk som ständigt är närvarande inom företagsetiken och som EU har 
anammat, är den s.k. intressentteorin. Grundtanken är att bolaget ingår i en väv av 
intressenter som har olika mål och anspråk, som i något avseende påverkas av och 
påverkar företagets verksamhet. Intressentteorin kan ses som en etiskt implicerande teori 
som identifierar de skyldigheter och legitima krav som intressenterna ställer på företaget. 
Företaget ska i sin tur tillgodose dessa (Frostensson & Borglund 2006).  
 
Enligt Frostensson och Borglund fyller CSR till en viss mån, en funktion inom debatten 
om företags- eller ägarstyrning, corporate governance. Det ökade intresset till hur 
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företagen styrs, beror på framväxten av en allt starkare finansmarknad med mera aktiva 
ägare, hävdar författarna. �Corporate governance och CSR blir två sidor av samma mynt, 
nämligen en kravkontext som företagen måste anpassa sig till� (Frostensson & Borglund 
2006) (s. 13). 
 
På det sättet som den europeiska diskussionen kring CSR utvecklar sig, går det att se att 
den framförallt behandlar frågan om företagens sociala ansvar som �en ledningsfråga 
snarare än en governancefråga� (Forstensson & Borglund 2006) (s. 45). 
Ägarperspektivet är i stort sett frånvarande, vilket är en tydlig kontrast i förhållande till 
det amerikanska synsättet, som SOX tar upp. Även om det går att förklara CSR och 
corporate governance utifrån liknelsen att de båda sidorna av ett mynt, så kommer inte 
etik- och ägarsstyrningsfrågorna på ett tydligt sätt fram i den svenska 
bolagsstyrningsdiskussionen. Detta visas bland annat av att frågorna utelämnas i den 
Svenska Koden för bolagsstyrning (Frostensson & Borglund 2006).  
 

3.6  Etik i styrelsearbetet 
 
Ett av Styrelsekollegiets syften är att verka för ett aktivt och ansvarstagande 
styrelsearbete i vad de kallar �kompetensstyrelser�. De menar även att;  
 

�Styrelsen är en viktig del av bolaget och att dess ledamöter ska föreslås 
och väljas till styrelsen för att de förväntas bidra till bolagets verksamhet. 
Utgångspunkten för deras engagemang ska vara bolagets behov samt de 
kompetenser ledamöterna individuellt och styrelsen som kollektiv 
representerar.� (www.styrelsekollegiet.se)  

 
Strömberg (1999) tar upp att eftersom den Svenska Koden för bolagsstyrning infördes för 
att ge riktlinjer för hur en styrelse ska agera och nomineras, ansåg Styrelsekollegiet att 
det även är intressant att ställa frågan om vad den enskilde ledamoten kan göra för att 
handla etiskt vid ingående i styrelsen samt under arbetets gång. För att strukturera upp 
styrelseledamöters etiska samt samhälleliga plikter, sammanställde Styrelsekollegiet 
gemensamma riktlinjer för styrelseledamöter att ha i åtanke vid styrelsearbetet, vilka 
lyder;  
 

• �Tacka nej till styrelseuppdrag, som du inte har godtagbara skäl att åta dig.  
• Ägna tillräcklig tid till deltagande och förberedelser. 
• Informera dig aktivt. 
• Ge klara besked om din åsikt. Ta ditt ansvar. 
• Respektera sekretess. Informera rätt personer i rätt tid. 
• Håll reda på lagar och spelregler. 
• Prioritera företagets intresse. 
• Extrauppdrag till styrelseledamot skall komma från eller vara godkända av 

styrelsen. 
• Avgå från ditt styrelseuppdrag i rätt tid och av rätt anledning. Betänk 

konsekvenserna för bolaget och dess ägare.� (www.styrelsekollegiet.se) 
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Enligt Styrelsekollegiet krävs det att VD och styrelse respekterar varandras roller och 
ansvar, för att nå framgång för företaget. Detta kräver en arbetsgång där styrelse och 
ledning samarbetar på ett effektivt sätt. Kollegiet menar också att en styrelseledamot har 
större möjlighet att påverka bolagets strategiska inriktning, om denne är oberoende 
gentemot ledning och partsintressenter (Strömberg 1999).   
 

3.7  Svensk Kod för bolagsstyrning 
 
De organ som tillsammans med staten var de ursprungliga uppdragsgivarna var FAR, 
Fondbolagens förening, Näringslivets börskommitté, Stockholmsbörsen, Stockholms 
handelskammare, Svenska bankföreningen, Svenska fondhandlareföreningen, Svenska 
näringsliv, Sveriges aktiesparares Riksförbund och Svenskt Försäkringsförbund 
(Kodgruppen SOU 2004:130). 

3.7.1 Framtagningsprocessen 
 
Arbetet med att ta fram en Svensk Kod för bolagsstyrning har skett i två faser. Till en 
början bedrevs arbetet under oktober 2003 till april 2004 av en arbetsgrupp bestående av 
nio ledamöter. Tre utav dessa hade utsetts av den av regeringen tillsatta 
Förtroendekommissionen. De övriga sex tillsattes av en rad organ och organisationer 
inom näringslivet. Det förslag som presenterades blev hett omdiskuterat och föremål för 
en bred remissbehandling samt en omfattande offentlig debatt. Förslaget till den Svenska 
Koden utformades i nära anslutning till den brittiska Combined Code (2004) och för att 
bidra till det arbete som bedrivs inom EU för att skapa gemensamma utgångspunkter för 
bolagsstyrning (Larsson 2005). I den andra fasen tillsattes Kodgruppen av regeringen. 
Kodgruppen bestod av representanter från Förtroendekommissionen och Svenskt 
Näringsliv och syftet med deras arbete var att utifrån de synpunkter som uppkommit i 
remissinstanserna och den offentliga debatten ändra kodförslaget och utarbeta en slutlig 
kod (Kodgruppen SOU 2004:130).  
 
Några utgångspunkter för Kodgruppens arbete var bl.a.: 

 
• Skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll. 
• Skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning, 

som bl.a. säkerställer ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets 
ledningsorgan. 

• Skapa en tydlig roll- ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och 
kontrollorganen. 

• Värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas i praktisk 
handling. 

• Skapa största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i 
övrigt. (Kodgruppen SOU 2004:130, sid.72). 
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Svensk Kod för bolagsstyrning syftar till att förbättra styrningen av svenska bolag, 
framförallt för att säkerställa att bolagen sköts med inriktning på ägarnas intressen. God 
bolagsstyrning skall i sin tur förbättra förtroendet för företagen på kapitalmarknaden och 
hos allmänheten och skapar därmed bättre förutsättningar för de svenska företagens 
kapitalförsörjning (www.bolagsstyrning.se). 

Den Svenska Koden bygger på ABL och svenska traditioner för bolagsstyrning och har 
kommit till med syftet att skapa åtgärder som förstärker förtroendet för näringslivet efter 
senare tiders företagsskandaler (Larsson 2005). Både internationellt och i Sverige har 
dessa skandaler gett behov av bättre bolagsstyrning, speciellt nu när allt fler 
privatpersoner fondsparar och därigenom är beroende av hur företagen sköts. Ett annat 
syfte med Koden är att ge utländska investerare en ökad kunskap och förtroende för den 
svenska kapitalmarknaden, och på så sätt ge det svenska näringslivet tillgång till mer 
utländskt riskkapital (Kodgruppen SOU 2004:130). Liknande koder för bolagsstyrning 
finns idag redan i många av de industrialiserade länderna. Kodens utformning bygger 
mycket på de europeiska traditionerna som växte fram på 1990-talet med utgångspunkt 
från de brittiska traditionerna (www.bolagsstyrning.se) och hänsyn har tagits till de 
försök som pågår inom EU för att skapa gemensamma utgångspunkter för 
bolagsstyrningen (Larsson 2005).  
 
Koden är ett komplement till ABL och annan tvingande lagstiftning och utgår från den 
tradition av självreglering som i Sverige redan ligger långt före många andra länder, till 
exempel den amerikanska regleringen, SOX, som är tvingande (Kodgruppen SOU 
2004:46). Koden anger hur bolagsstyrningen utförs på ett bra sätt, d.v.s. att god 
bolagsstyrning uppnås. God bolagsstyrning innebär att företaget drivs med sina ägares 
intressen som mål. Genom att följa ägarnas intressen ska förtroendet öka för företaget och 
kapitalmarknaden hos allmänheten och därigenom skapas bättre förutsättningar för det 
svenska näringslivets kapitalförsörjning (www.bolagsstyrning.se).  
 
Den 1 juli 2005 trädde den Svenska Koden för bolagsstyrning i kraft och omfattade alla 
företag på Stockholmsbörsens A-lista och bolag på O-listan (idag Stockholmsbörsens 
svenska Large Cap-lista) (www.bors.affarsvarlden.se) med marknadsvärde över tre 
miljarder kronor (www.bolagsstyrning.se). God bolagsstyrning är viktigt i alla bolag och 
förhoppningarna är därför att Koden ska ses som ett kvalitetsmärke (Kodgruppen SOU 
2004:130). Bolag som ännu inte omfattas av Koden, kan ändå välja att helt eller delvis 
följa den för att förstärka förtroendet för bolaget på marknaden (www.bolagsstyrning.se). 
Företag som har sin hemvist i andra länder följer det landets kod för bolagsstyrning och 
om en kod inte existerar, ska den Svenska Koden tillämpas (www.bolagsstyrning.se).  
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3.7.2  Nomineringsprocessen före och efter Kodens införande 
 
Genom att studera ABL och den Svenska Koden, presenteras i figurerna 5 och 6, de 
skillnader som påträffats i tillvägagångssättet vid nyval av styrelse. 
 
Nomineringsprocessen enligt ABL � Ägare - Valberedningen � Styrelse 

 
Figur 5, Egen bearbetning av ABL 
 
Nomineringsprocessen enligt den Svenska Koden  

STYRELSE 
 

STYRELSE 

Föreslår 
styrelseledamöter 

Väljer 
styrelseledamöter 

BOLAGSSTÄMMA 
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Figur 6, Egen bearbetning av den Svenska Koden för bolagsstyrning samt ABL 
 

3.7.3 Kodens självregleringsprincip 
 
Det är tänkt att Koden ska utgöra ett led av den självregleringsprocess som näringslivet 
präglas av och den bygger på principen �följ eller förklara�. Principen innebär att ett 
företag inte är tvingat att följa alla regler, utan kan frångå vissa regleringar genom att 
istället förklara varför. Det finns med andra ord inga straff för de företag som inte 
efterlever alla regler enligt Koden. Det är istället marknaden som avgör om de angivna 
skälen är godtagbara. Dålig publicitet från media kan påverka aktieägarna som får 
minskat förtroende för företaget (Kodgruppen SOU 2004:46). Genom att använda denna 
princip, som också är mycket vanlig utomlands, har kraven på god bolagsstyrning kunnat 
läggas mycket högre. Koden innehåller dock inga regler på hur avvikelser ska motiveras 
utan detta är styrelsen uppgift att besluta om, och sedan är det upp till kapitalmarknaden 
att avgöra om förklaringarna kan anses som godtagbara (Kodgruppen SOU 2004:130.) 
Utöver detta ska företaget varje år presentera en bolagsstyrningsrapport. Denna rapport 
ska innehålla uppgifter om hur bolaget tillämpat Koden (www.bolagsstyrning.se). 
 

3.7.4 Valberedningens direktiv enligt Svensk Kod för bolagsstyrning 

§ 2 Tillsättning av styrelse och revisor 

BOLAGSSTÄMMAN 
DE STÖRSTA 

AKTIEÄGARNA 

VALBEREDNINGEN 

Utser 

Nominerar 
styrelseledamöter alla 
aktieägare kan lämna 

förslag 

Väljer styrelseledamöter

BOLAGSSTÄMMAN 

STYRELSE 
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�Bolagsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer 
bör beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och transparent 
process, som ger alla aktieägare möjlighet att ge sin syn på och lämna 
förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl 
underbyggda beslut� (Kodgruppen SOU 2004:130 s.84) 

 
§ 2:1 Valberedningen 
 
Av paragraferna 2.1.1-2.1.3 i den Svenska Koden framgår att en valberedning bestående 
av representerade aktieägare ska finnas. Denna ska fungera som ett verktyg för 
tillsättning av styrelsen. Valberedningen ska bestå av minst tre personer och majoriteten 
av dessa ska inte vara styrelseledamöter. Bolagets VD får inte vara med i valberedningen 
och styrelseordförande får inte vara valberedningens ordförande (Kodgruppen SOU 
2004:130). Senast sex månader före ordinarie bolagsstämma ska namnen på ledamöterna 
i valberedningen offentliggöras. Om en ledamot i valberedningen ersätts ska detta samt 
information om den nya ledamoten utges. Via bolagets hemsida ska denna information 
finnas tillgänglig samt ett system där aktieägarna kan lämna förslag på personer de finner 
lämpliga att delta i valberedningen. Om en ledamot företräder viss ägare ska ägarens 
namn anges (Kodgruppen SOU 2004:130). 
 
Bolagsstämman ska utse ledamöterna till valberedningen eller ange hur ledamöterna ska 
utses. Utses ledamöterna inte av stämman ska de istället ange kriterier efter vilka 
valberedningens ordförande och ledamöter ska utses (Kodgruppen SOU 2004:130). 
 
Valberedningen består ofta av representanter från de största aktieägarna i bolag. Eftersom 
procentgränserna för vad som är storägare varierar mellan företag, kan även mindre 
röstandelar få stor betydelse. Detta genom att ägandet ger en plats i valberedningen och 
därmed en möjlighet att påverka styrelsens sammansättning (Kodgruppen SOU 
2004:130).  
 
§ 2.2. Tillsättning av styrelsen 
 
Vid tillsättning av styrelsen lämnar valberedningen förslag till styrelseordföranden och 
övriga ledamöter. Valberedningen ska bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen 
uppfyller de krav som ställs till följd av bolagets läge och framtida inriktning. Detta sker 
genom att ta del av resultatet och den utvärdering som styrelsen gett (Kodgruppen SOU 
2004:130). I detta läge uppkommer problemet med informationsasymmetrin och styrelsen 
måste överväga de sekretessförbindelser som upprättats för att undvika att 
insiderinformation sprids till ägarkretsen, vilken tas upp i kodregeln 2.2.2. Dessutom ska 
kravprofiler göras på nya ledamöter vid en bedömning att sådana behöver tillsättas. 
Vidare ska en systematisk procedur genomföras för att söka nya kandidater att fylla 
tomma styrelseposter med (Kodgruppen SOU 2004:130). 
 
Enligt paragrafen 2.2.3 ska valberedningens förslag därefter presenteras i kallelsen till 
bolagsstämman och på bolagets hemsida. Där ska även en presentation finnas av den 
styrelseledamot som föreslås till ny- eller omval samt en redogörelse för hur 
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valberedningen genomfört sitt arbete. Den information som ska presenteras om 
styrelseledamoten är: 

 
• �Ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet. 
• Uppdrag i bolaget samt andra väsentliga uppdrag. 
• Eget och närståendes fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra 

finansiella instrument i bolaget. 
• Om ledamoten kan anses oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning 

samt större aktieägare i bolaget. 
• Vid omval ska anges vilket år styrelseledamoten invaldes i styrelsen 
• Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarnas val av 

styrelseledamot.� (Kodgruppen SOU 2004:130) (s.85) 
 
På bolagsstämman ska den föreslagne styrelseledamoten om möjligt närvara och 
presentera sig själv. Valberedningen, i form av ordföranden, ska motivera sina förslag 
inför stämman (Kodgruppen SOU 2004:130). 
 
Styrelsens sammansättning ska bestå av de olika kompetenser och erfarenheter som krävs 
för att styrelsen på ett effektivt sätt ska kunna förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsen 
bör dessutom förnyas allteftersom bolaget utvecklas. Enligt 3.2.1. ska styrelsen präglas 
av mångsidighet och en bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund. Dessutom ska en 
jämn könsfördelning eftersträvas. I efterföljande paragrafer beskrivs vidare att högst en 
person från bolagsledningen får sitta i styrelsen och majoriteten av styrelseledamöterna 
ska var oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst två av dem som är 
oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, ska även vara oberoende i 
förhållande till bolagets största aktieägare. Styrelseledamöterna får inte ha såpass många 
uppdrag att ledamoten inte kan ägna den tid som krävs åt arbetet (Kodgruppen, SOU 
2004:130).  
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Figur 7, Egen bearbetning den Svenska Koden för bolagsstyrning 2004:130 

Ett bolags alla aktieägares intressen ska företrädas av styrelsen. Som figur 7 visar, tillsätts 
styrelsen genom att aktieägarna röstar igenom kandidater på bolagsstämman. Det 
fristående organ som i sin tur sköter nomineringen av ledamöter, är valberedningen. 
Valberedningen är en kommitté som utses av de största ägarna, vanligtvis de 3-4 största 
aktieinnehavarna vid ett givet datum (Kodgruppen SOU 2004:130) . Det förekommer 
även att styrelsen har en ledamot sittande i valberedningen för att i viss mån kunna 
påverka organet samt delge information och kunskaper om bolagets situation samt behov. 
Efter att valberedningen givit förslag om kandidater till bolagsstämman, är det upp till 
den närvarande röststyrkan, i form av ägarna, att rösta. Eftersom bolagsstämman är ett 
forum för alla aktieägare, har även minoritetsägarna möjlighet att utöva sin rätt gentemot 
majoriteten. Detta kan ske med hjälp av de minoritetsskyddsregler som ABL innehåller 
(se bilaga 5). Skulle majoritetsägare inte dyka upp på stämman, kan andelen 
representerade röster skifta bland de andra deltagarna och nya maktförhållanden kan 
uppstå. I vissa fall kan även minoriteter stå som majoritetsägare och kan på så sätt välja 
att nominera egna förslag på stämman. Genom att denne innehar störst röststyrka, går 
detta förslag igenom (Sveriges Lagar, Aktiebolagsslagen 2006). 
 
 
 

3.8  Genusperspektivet 
 
Enligt Bjurklo (2003) anses inte alltid kvinnors socialiserade kompetens som eftertraktad 
av näringslivets arbetsgivare. Detta leder till att förhållandet mellan makt och kompetens 
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kan ses ur ett könsperspektiv. Kvinnor är idag underrepresenterade i chefspositioner och 
styrelser, men problemet ligger inte i att det är brist på kompetenta kvinnor. 
Problematiken grundar istället sig i vagt formulerade normer och regler om vad 
kompetens innebär och vilka kriterier som anses vara relevanta (Bjurklo 2003). 
 
Hatch (2002) skriver om att de nuvarande genusrelationerna i organisationer leder till att 
kvinnor utestängs från maktpositioner i både organisationer och i samhället. För att 
undvika detta måste konstruktionerna av relationerna förändras. Författaren tar bland 
annat upp två forskningsinriktningar i syfte att skapa en politisk grund för denna 
förändring; 
 

• Omstrukturera rekryteringsprocessen i organisationen för att skapa en större 
mångfald av representanter (i styrelser). 

• Omdefiniera objekten och målgrupperna för forskning, t.ex. att förändra dessa 
från vita manliga chefer till kvinnor, färgade individer och arbetarklass.  

 
Bjurklo (2003) benämner detta som kooptering som är en faktor till bl.a. kvinnors 
underrepresentation. Kooptering innebär att förutom relevanta och formella krav, måste 
en person även uppfylla vissa krav på sekundära egenskaper för att utses till chef. De 
sekundära kriterierna kan vara kön, klass och etnisk tillhörighet (Bjurklo 2003).  
 
Författaren Renemark (2007) skriver om att det finns könsmönster kopplade till 
hierarkier, löner och arbeten. Detta kan beskrivas som �gendered organizations�, vilket 
bland annat innebär att ett visst yrke kan framställas som mer maskulint eller feminint. 
Ett exempel på detta är arbetet som VD för ett stort börsbolag, där det statistiskt sett syns 
att ju högre upp i hierarkierna, desto mindre är arbetet förknippat med feminitet 
(Renemark 2007). En fråga som Bjurklo (2003) ställer, är om det finns 
kvalifikationsfaktorer som anses vara specifikt kvinnliga. I en undersökning genomförd 
av författaren, har hon funnit att egenskaper som att vara engagerad, att ha 
kommunikationsförmåga, att kunna skapa lag, att stötta och vägleda samt att vara lyhörd, 
ansågs som kvinnliga attribut. Dessa egenskaper är även viktiga för att kunna utföra de 
arbetsuppgifter som chefer har. Trots detta, är det ändå få kvinnor som har 
chefspositioner eller ingår i styrelser. Det räcker uppenbarligen inte med den kompetens 
som efterfrågas. Bjurklo (2003) nämner även att en förklaring till detta kan vara att män 
väljer män, d.v.s. att när chefspositioner tillsätts, är det vanligare att män föreslår andra 
män, än att män föreslår kvinnor. En annan förklaring är att det kan anses svårt att vara 
kvinna och chef, eftersom det finns få andra kvinnor på chefspositioner.  När det finns få 
kvinnor blir de extra synliga, vilket kan leda till att de känner en större press på sig att 
passa in, prestera bra och att inte göra misstag (Bjurklo 2003).  
 
Det finns olika förklaringar till kvinnors underrepresentation i höga positioner i 
arbetslivet, varav Renemark (2007) nämner två stycken. Den ena orsaken är att det beror 
kvinnorna själva medan den andra tar upp att könssegregationen kan kopplas till interna 
processer i organisationer. Där är arbetsgivarnas rekryteringspolitik av betydelse. För att 
motverka detta förlopp krävs det att de tysta processerna som sker i bakgrunden avslöjas 
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och att kriterierna görs offentliga. Först då kan lika möjligheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män skapas (Renemark 2007).   
 
Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige innebär att jämställdhet ska ingå som en del i 
den pågående verksamheten, vilket i sin tur innebär att en del strukturer i samhället 
behöver förändras (Bjurklo 2003). För att uppnå målen behöver normerna bli starkare och 
de styrdokument som finns, bör användas. Hanteringen av kunskaper i en organisation 
beror på den rådande kulturen. En öppen diskussion om eventuella skillnader mellan 
mäns och kvinnors kompetens i en organisation, kan vara en vägvisare (Bjurklo 2003). 
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4  Empiri 
 

 

Vi kommer i detta kapitel att presentera resultatet av det empiriska materialet. Den 
kvantitativa undersökningen redovisas i form av text, vilket ligger till grund för generella 
slutsatser. Redovisningen av djupintervjuerna sker på så sätt att de visas i en 
sammanställning av de mest relevanta svaren från respondenterna och har delats in i 
huvudområden.  

 
 
 

4.1  Kvantitativ data 
 
I vår statistiska undersökning har vi utgått från noterade företag på Stockholmsbörsens 
LargeCap-lista som använder sig av Svensk kod för bolagsstyrning.  Totalt fann vi 58 
stycken som stämmer in på kriterierna. Utav dessa 58 företags årsredovisningar från 2006 
har vi funnit att 54 stycken tillämpar en valberedning fullt ut, vilket ger en andel på 93.1 
% (se bilaga 1).  
 
Av de övriga fyra företagen var det två bolag, Carnegie och Melker Schörling, som angav 
att de beslutat på årsstämman 2006 att tillsätta en valberedning inför årsstämman 2007. 
Eftersom bolagen i sin årsredovisning, som vi använde oss av, från 2006 vid tidpunkten 
inte tillämpade en valberedning fullt ut, så togs de inte med i beräkningarna utan sågs 
som undantag. De resterande två företagen i studien som valt att inte använda sig av en 
valberedning utifrån den Svenska Koden, är Hufvudstaden och L E Lundbergs. 
 
Hufvudstaden angav i sin förklaring till avvikelsen att de istället använder sig av en 
informell nomineringskommitté. Hufvudstadens största ägare kontaktas av styrelsens 
ordförande och kan via honom nominera de kandidater som de anser lämpliga. Även 
mindre aktieägare kan komma med förslag till styrelsens ordförande.  
 
På grund av sin aktieägarkrets sammansättning, anser sig L E Lundbergs inte vara i 
behov av en valberedning utifrån den Svenska Koden och avviker därför från reglerna på 
denna punkt. Bolagets större aktieägare lämnar istället förslag angående val av 
ordförande vid årsstämma, styrelseval, revisorsval samt arvode åt styrelseledamöterna 
och revisorerna. Förslagen presenteras i samband med kallelsen till årsstämman och på 
företagets hemsida.  
 
I bilaga 1 går det att utläsa att utav de 54 företagens årsredovisningar från 2006, där en 
valberedning tillämpas, består deras valberedningar av tre till sju ledamöter, varav en är 
ordförande. Detta ger ett medeltal på 4.6 representanter. Vi fann även att ordförande i 
styrelsen ofta ingår som ledamot i valberedningen, och även som ordförande i 
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valberedningen i enstaka fall. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning 2.1.2 ska inte 
styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara ordförande i valberedningen. Detta 
är något som en del företag har valt att avvika ifrån, varav ett exempel är H&M, där 
Stefan Persson sitter som ordförande både i styrelsen och valberedningen. Anledningen är 
att han äger en väsentlig del av aktierna och att H&M på så sätt har en �slimmad 
organisation� (Håcan Andersson, H&M). 
 
Av de 54 företagen som tillämpar en valberedning var det tio stycken som har angett i 
sina årsredovisningar från 2006, att deras valberedning representerar de aktieägare som 
tillsammans innehar över 50 % av de totala rösterna. Det var även sju stycken som angav 
att deras valberedning representerar mindre än 50 % av de totala rösterna. Av de 
resterande 41 företagen framgick det inte hur stor andel av de totala rösterna 
valberedningen företräder, men det anges däremot att valberedningen i de flesta fall utses 
av de största aktieägarna. 
 
En annan punkt i Koden som ett flertal företag har valt att avvika från är 2.1.3. Punkten 
säger att bolaget ska offentliggöra namnen på de personer som ska utgöra valberedningen 
senast sex månader innan ordinarie bolagsstämma. Ett företag som har valt att avvika från 
detta är bl.a. Castellum. De har istället valt att offentliggöra valberedningen ca fem 
månader innan bolagsstämman. Företaget menar att det på så vis medför en bättre 
aktualitet vad avser ägarförhållandet när valberedningen presenteras i tredje 
kvartalsrapporten



 33

4.2  Kvalitativ data 

Presentation av respondenter: 
 
! Christer Gardell är VD för Cevian samt styrelseledamot i Metso Paper och vice 

ordförande i Lindex styrelse. Ledamot i Intrum Justitias, Lindex och Telia 
Soneras valberedningar. Han har suttit i styrelser och valberedningar i olika 
former sedan 1995.   

 
! Finn Johnsson är styrelseordförande i Volvo Lastvagnar, Luvata Oy, Thomas 

Concrete Group AB, Unomedical A/S, KappAhl AB samt City Airline. Han har 
suttit som ledamot i Volvos styrelse sedan 1998 fram till 2003, men är även 
styrelseledamot i Skanska AB och AB Industrivärden. 

 
! KG Lindvall sitter idag som styrelseledamot i Terrum Real Estate Holding BV 

och Swedbank Robur Fonder AB. Han representerar Robur i valberedningar i ett 
antal börsnoterade bolag. Däribland Telia Sonera, OMX Group, Kungsleden, JM, 
Poolia, Skanska, BE Group, Lindex samt Nobia.   

 
! Tomas Norderheim är vice VD för Folksam som är ett ömsesidigt 

försäkringsbolag.  Detta gör att de inte har vanliga aktieägare eftersom de ägs till 
fullo av sina kunder. Tomas har suttit med som sekreterare i Folksams 
valberedning i åtta år. 

 
! Jan Ohlsson är VD för Accent Equity och sitter med som ordförande i KappAhls 

valberedning.  
 
! Caroline af Ugglas är aktiechef och ägaransvarig i Skandia Liv och sitter i 

följande företags valberedningar; Beijer Alma, Biophausia, Elanders, Ericsson, 
Investor, Lindab, Mandator, Nefab, Observer, Ortivus, SCA, Ticket samt Uniflex. 
Styrelseledamot i Latour. 

 
! Anne Wigart är företagsjurist på Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är en 

ideell förening som var en av remissinstanserna som yttrade sig om den Svenska 
Koden för bolagsstyrning innan den infördes 2005.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

4.2.1 Valberedningen  
 
Nedan presenteras empiri som i huvudsak berör valberedningen.  
 
4.2.1.1 Uppgifter och betydelse  
 
KG Lindvall poängterar att det i Koden finns dokumenterat vad valberedningens 
arbetsuppgifter är och berättar vidare att innan Koden infördes kallades valberedningen 
för nomineringskommitté. Enligt respondenten är det viktigt att ta fasta på att 
valberedningen endast har en huvuduppgift, bestående av att ta fram förslag till styrelse. 
Han nämner ytterligare att valberedningen betyder mycket. Detta syns då det är vanligast 
med en valberedning i bolag med en bred ägarkrets som deltar i att föreslå ledamöter, än i 
bolag med �en dominerande ägare eller huvudägare�. Detta menar respondenten att 
företaget H&M är ett exempel på, som trots en koncentrerad ägarstruktur, tillämpar en 
valberedning.  
 
Caroline af Ugglas påpekar även hon att valberedningen har andra uppgifter än endast 
nominering av styrelseledamöter. Till exempel att valberedningen i vissa fall även synar 
styrelsens arbete när det bl.a. gäller val av revisorer som ska föreslås på stämman. Hon 
berättar vidare att det är viktigt att �förstå att valberedningen inte ska bli ett femte 
bolagsorgan1 som är överställt styrelsen, utan att det är en förslagskommitté�. Caroline 
af Ugglas tryckte även på att det är viktigt att det är de stora ägarna som arbetar med 
valberedningsfrågorna samt representeras i kommittén, för att på så sätt undvika en 
politisk konstellation.  
 
Nomineringsarbetet tycker Caroline af Ugglas är bra och hon har arbetat med 
valberedningsarbete sedan år 1999 och menar att på den tiden var acceptansen för 
valberedningen inte lika stor som den är idag. Fram till mitten av 90-talet, berättar 
Caroline af Ugglas, utgick Sverige från en modell mer lik den anglosaxiska där styrelsen 
själva föreslog vilka ledamöter som skulle väljas in. �Detta gjorde att det blev en snävare 
rekryteringsbas och styrelserna blev lite mer homogena och ägarna var inte lika 
engagerade i vad styrelsen faktiskt gjorde.� Hon tror även att kvalitén på styrelsearbetet 
har ökat under det senaste decenniet, eftersom ledamöterna är mer framåt, pålästa och allt 
fler ofta har styrelsearbete som profession. �Samtidigt kan man inte ge hela förtjänsten 
till valberedningen, men det blir ett mycket större ägarengagemang tack vare 
valberedningarna, vilket fungerar mycket bra i de flesta fall�.  
 
Christer Gardell uttalar sig, liksom Caroline af Ugglas, om att det är självklart att det är 
de största ägarna i bolaget som ska styra processen i valberedningen. Han berättar vidare 
att �bolag är ingen demokrati i den bemärkelsen att det är en ägare med en röst, utan det 
är antalet aktier som anger röststyrkan. De mindre ägarna har möjlighet att delge sina 
synpunkter till valberedningen, men har ingenting i valberedningen att göra�. Christer 
Gardell nämner också att den viktigaste uppgiften för valberedningen är ��att se till att 
bolaget har en så bra styrelse som möjligt� 

                                                
1 Utöver de andra fyra bolagsorganen; styrelse, VD, aktieägare och bolagsstämma.  
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Även Tomas Norderheim talar om fler uppgifter som ingår i valberedningens arbete. I 
Folksam, som är ett ömsesidigt försäkringsbolag och ägs av kunder och på så vis inte har 
aktieägare, har valberedningen även till uppgift att utse ledamöter i deras 
forskningsstiftelse samt kundombudsman. Tomas Norderheim understryker att Folksam, 
som har haft en valberedning under en mycket lång tid, anser att valberedningen har en 
betydelsefull roll för att se till att styrelsernas sammansättning blir optimal.  
 

4.2.1.2 Positiva samt negativa sidor  
 
�Det positiva är att det finns en valberedning som vidgar rekryteringsbasen�, säger Jan 
Ohlsson. Han påpekar att nomineringarna av kandidaterna tidigare oftast kom från den 
sittande styrelsen. Detta kunde i sin tur leda till att rekryteringsbasen blev alltför snäv, 
eftersom det i vissa fall var bekanta som valdes in. Caroline af Ugglas håller med Jan 
Ohlssons resonemang och tillägger att �kvalitén på styrelsearbetet har ökat mycket de 
senaste åren. Det blir ett större ägarengagemang tack vare valberedningen�.   
 
Caroline af Ugglas påpekar även att det negativa är risken att tvingas hantera andra 
frågor, såsom incitamentsprogram samt ta över vissa styrelsefrågor i valberedningen. 
Detta anser hon inte är bra och menar att det kan leda till att styrelsen blir mindre 
skicklig, d.v.s. inte vill ta det fulla ansvaret för bolaget och istället lägger över det på 
valberedningen. Respondenten uttalar sig starkt om att det är vitalt att valberedningens 
enda uppgift ska bestå i att finna lämpliga förslag på nya styrelseledamöter och brukar 
betona detta i alla sammanhang. Caroline af Ugglas berättar vidare att hon märkte att 
flera styrelser tenderade att kapitulera efter börskrisen och ville skylla på någon annan 
istället för att ta det ansvar som ålåg dem. Detta anser respondenten vara �avskyvärt�. 
 
KG Lindvall tycker att det är positivt att medverka i processen till att finna bra 
kandidater. Det negativa anser han framförallt vara att det är en förändringsprocess. 
Styrelsen ska återspegla de kompetenser som behövs och som ska svara mot 
kärnprocessen i företaget. Förändras företaget så måste även styrelsen förändras och detta 
genom ett skifte dess sammansättning.  
 
Tomas Norderheim anser att det positiva med Koden bland annat är att valberedningen 
arbetar mer öppet och beskriver hur de arbetar. Det han finner negativt är den ökade 
byråkratin kring Koden och med det menar han alla rapporter som ska sammanställas.  
Respondenten nämner vidare att när det gäller valberedningen är det information som ska 
läggas ut på Internet och ordföranden ska berätta på stämman hur de har arbetat samt att 
frister ska hålla. Detta är dock inget oöverstigligt berättar Tomas Norderheim vidare.  
 
Christer Gardell uppfattar inte några direkta positiva eller negativa sidor i 
valberedningens arbete efter Koden, utan anser att arbetet är klart preciserat genom de 
riktlinjer som Koden består av.  
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Liksom Christer Gardell, tycker Finn Johnsson att arbetet i valberedningen är tydligt 
preciserat. Det som han anser är viktigt, är att de som sitter i valberedningen har en 
förmåga att bedöma styrelsearbete och har en erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare. 
Finn Johnsson poängterar att detta är något som många valberedningar uppvisar brister i 
och att ytterligare ett problem är � �att ju fler människor som deltar, desto fler citat 
riskerar att hamna i pressen. Volvos valberedning 2006 var ett gott exempel på det�.  
 

4.2.1.3 Tillsättningsprocess och kompetens 
 
Enligt KG Lindvall finns det två modeller som bolag utgår från vid nominering av 
ledamöter i valberedningen. Han nämner att Telia använder sig av personval, vilken 
innebär att årsstämman beslutar om vilka ägare som ska ha rätt att utse representanter. 
Respondenten berättar vidare att det brukar vara de tre till fyra största ägarna och att man 
då utgår från ägarstrukturen vid en viss tidpunkt innan bolagsstämman. Dessa ägare 
kontaktas sedan före årsstämman och får komma med förslag på representanter som 
sedan bolagsstämman tar beslut om. De valda representanterna sitter kvar till och med 
nästkommande stämma. Den andra modellen som KG Lindvall tar upp, är processval och 
det som skiljer denna modell från den första, är att ledamöterna i valberedningen blir 
direkt föreslagna av de tre till fyra största ägarna senast sex månader före årsstämman. 
Stämman har sedan att ta ställning till förslagen.  
 
Jan Ohlsson förklarar att vid ett processval är det tiden för ägandet som är avgörande när 
det rör en plats i valberedningen. På grund av detta, berättar han, är det viktigt att försöka 
att mäta ägandet i bolaget så nära stämman som möjligt för att siffrorna ska vara aktuella. 
Samtidigt menar respondenten att det är viktigt att det finns tid kvar att hinna annonsera 
samt korrigera eventuella förändringar i ägarförhållandena. 
 
Anne Wigart berättar att valberedningen är ett styrelseutskott i många anglosaxiska 
länder, i likhet med ett ersättningsutskott som ska ta ställning till ersättningsfrågor, 
exempelvis ersättning till ledande befattningshavare i bolaget eller ett revisionsutskott 
som diskuterar revisionsfrågor. Anne Wigart nämner även att valberedningen, som den 
ser ut i Sverige där ägarna involveras, är unikt och något som Svenskt Näringsliv tror på 
eftersom den bl.a. värnar om små entreprenörer som är starka ägare.   
 
Eftersom det är ägarna som tillsätter valberedningen, säger Christer Gardell, är det även 
upp till dem att välja en representant med erfarenhet av styrelsearbete. I vissa fall, 
berättar han vidare, tas det in personer som inte har den erfarenhet som krävs för att 
förstå hur en styrelse ska fungera.   
 
KG Lindvall börjar sitt valberedningsarbete med att undersöka vilken kompetens som 
personen ska besitta. För att sitta med i en styrelse behöver ledamoten, enligt 
respondenten, ha operativ erfarenhet, det vill säga att personen måste ha varit med och 
lett företag på rimligt hög nivå. Han anser inte att kända namn, till exempel så kallade 
styrelseproffs, är en särskilt stor faktor vid sökandet efter lämpliga kandidater. Att leda 
och utveckla företag är litet grann av en färskvara, berättar han. �Har man inte färsk 
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erfarenhet att bidra med har det mindre värde i bolaget.� Respondenten uppmärksammar 
att åldern är relevant och fortsätter att om företagsledningen är runt 45-50 år, kan inte 
styrelsen vara uppemot 70 år. Han nämner vidare att den övre strukturen ska stämma 
såväl kemiskt som åldermässigt.  Respondenten påpekar ytterligare att det betydelsefulla i 
rekryteringen är att hitta bra kompetens. Han menar även att tidsaspekten kan ses som en 
faktor, eftersom det är en fördel om en ledamot inte har för många uppdrag att arbeta 
med. �Det måste finnas tid för att jobba och tänka.� Jan Ohlsson tillägger att de i 
KappAhls styrelse har bättre erfarenheter av mindre kända namn, eftersom de har mer tid 
att lägga på uppdraget samt ambition �Jag använder mig av tre kriterier när jag 
rekryterar: tid, ambition och kompetens�, säger Jan Ohlsson. Han nämner även att han 
fortfarande ser tendensen att söka sig mot kända personer i andra bolag.   
 
Tomas Norderheim berättar att det kan vara att lura sig själva om individernas kompetens 
ses isolerat. Valberedningen måste i stället se styrelsen som ett team som ska innehålla 
alla typer av kompetenser och som även ska komplettera varandra. Om valberedningen 
arbetar på det sättet kommer den, nästan automatiskt, att få en jämn fördelning mellan 
exempelvis kön och åldrar.  Folksams valberedning stöttar sig på ett flertal kriterier för 
att få den breda aspekten och en styrelse som verkligen kan representera 
försäkringstagarna. Tomas Norderheim nämner även att trots att ägare/kunder har 
möjlighet att föreslå namn till styrelseposter via Internet på bolagets hemsida, är det 
något som inte utnyttjas.  Enligt Finn Johnsson är det vanligt att man i valberedningarna 
går på kända namn, men han upplever ändå att mentaliteten har öppnats upp allt mer för 
att ta in nya personer i styrelserna. Christer Gardell menar att det förr var vanligt med 
kompisstyrelser och att ledamöter valde in sina kompisar och höll dem om ryggen. En 
positiv effekt av den Svenska Koden är att detta nu är svårare. Finn Johnsson däremot, 
avfärdar helt och hållet att något sådant som att hålla sina kompisar om ryggen, skulle 
förekomma. 
 
Hur själva namnen tas fram varierar från företag till företag, berättar Finn Johnsson. Han 
nämner att vissa valberedningar använder nätverk medan andra använder sig av så 
kallade �search företag�, vilket är något som även Christer Gardell använder sig av. 
Caroline af Ugglas förtydligar detta med att nämna att när det gäller stora 
världsomspännande företag som t.ex. Volvo, Ericsson och Electrolux, behövs en 
sammansättning av duktiga internationella kompetenser. Sådana nätverk har oftast inte 
valberedningen och då tas headhunters in för att finna skickliga människor i exempelvis 
USA eller Kina. Då köper valberedningen den kompetensen, men om de söker efter en 
kompetens på hemmaplan, använder valberedningen huvudsakligen sig av sina egna 
nätverk. Formen för valberedningens arbete har utvecklas mycket och kommer att 
fortsätta utvecklas framöver. Numera jobbar man mer på djupet och får därmed bättre 
kunskap om personerna i styrelsen och med tiden mer kunskap om individerna. Caroline 
af Ugglas förklarar närmare att valberedningen idag går mer och mer mot att verkligen 
känna och pröva personerna, för att veta vad de går för i olika situationer etc.  
 
Jan Ohlsson berättar att de i KappAhls valberedning främst kommer med förslag inom 
valberedningsgruppen. Samma sak gäller hos Folksam, berättar Tomas Norderheim. KG 
Lindvall talar om att eftersom de är fyra personer samt styrelsens ordförande som sitter i 
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Telia Soneras valberedning, kommer de med minst fyra egna förslag, vilket ger dem ett 
relativt bra urval på ca 16 personer. Inom fonden Robur, som respondenten representerar, 
är de 7-8 personer som sitter i olika valberedningar och de diskuterar sinsemellan vilka 
behov de har av personer och vidgar på sätt sökandet. I sällsynta fall hör även folk själva 
av sig och meddelar att de är intresserade av att sitta i en styrelse. 
 

4.2.1.4 Förändringar i ägarstrukturen 
 
De flesta bolag har i valberedningsinstruktionerna inskrivet hur de ska handla vid 
förändringar i ägarstrukturen, förklarar Finn Johnson. Respondenten säger även att;  
 

��agerandet skiljer sig lite från företag till företag, men det är klart att 
om det kommer in en stor kraftig ny ägare under själva processen, så ska 
den ägaren ha rätt att utse en representant och den mindre aktieägaren 
får avgå. Sedan kan man adjungera den personen om man vill ha 
kontinuitet i styrelsen�.  

 
Även KG Lindvall nämner också att det finns instruktioner för valberedningen hur sådana 
situationer ska lösas. Valberedningen ska representeras av de största ägarna, men hur 
valberedningen ska förändras kan bero på olika omständigheter. Respondenten berättar 
vidare att om en ägare till exempel sålt ut alla sina aktier vill denne (representanten) 
förmodligen inte sitta kvar i valberedningen. Skulle en ägare endast ha blivit lite mindre, 
är det upp till den nytillkomne, större ägare att göra sig påkallad om att bli representerad i 
valberedningen. Det vanligt att denne inte brukar kräva någon förändring, fortsätter KG 
Lindvall, eftersom det är viktigt med kontinuitet i valberedningens arbete.  
 
KG Lindvall tar även upp problematiken när ägandet ständigt varierar över tiden, som till 
exempel att i fonder kan ägandet förändras med en halv procent ena månaden för att 
därefter återgå den kommande. Enligt KG Lindvall har Telia löst problemet genom att 
möjligheten att utöka kretsen i valberedningen med en person, om någon ägare skulle 
komma att kvalificera sig till att vara bland de fyra största. Han nämner vidare att detta 
skapar därigenom en bättre kontinuitet, eftersom ingen av de fyra tidigare största ägare 
tvingas avgå. 
 
Jan Ohlsson instämmer med KG Lindvall och menar att valberedningen bör justeras vid 
ägarförändringar, eftersom den ska representera de vid tidpunkten största ägarna vid 
stämman. Anpassningen, nämner Jan Ohlsson, bör ske vid en avstämningstidpunkt som 
ligger så nära offentliggörandet av ledamöterna som möjligt 
 
Christer Gardell förtydligar detta resonemang genom att förklara att valberedningens 
uppgift är att ta fram ett förslag som ska få majoritet vid bolagsstämman och att det då är 
viktigt att de största ägarna tar del i arbetet. Han nämner vidare att om valberedningen 
inte skulle bestå av de största ägarna, uppstår risken att valberedningen lämnar ett förslag 
som inte går igenom. Vid stora förändringar i ägarlistan att det viktigt att det reflekteras i 
valberedningen, poängterar även respondenten. 
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Enligt Caroline af Ugglas är det en självklarhet att stora ägare ska vara representerade i 
valberedningen. Hon påpekar dock att �det som man nu ser är en viss allmän oro för är 
hedgefonder2 som kastar sig in och vill var med. Det är en relativt ny företeelse där 
valberedningen kanske inte längre är lika artig som för några år sedan�.  Respondenten 
berättar vidare att när det kommer in allt fler aktörer i bolaget som inte respekterar 
delegeringsordningen mellan ägare-styrelse-ledning, de kan ibland uppfatta 
valberedningen som det fora som ska hantera bolagets strategi, då krävs det att övriga får 
bita ifrån. Det är dock viktigt att inte glömma att valberedningen endast ska arbeta med 
styrelsens sammansättning. Om valberedningen i ett viss avseende successivt justeras 
efter ägandet, minskar risken för att kupper genomförs, menar Caroline af Ugglas.  
 

4.2.1.5 Tillsättning  
 
Enligt Caroline af Ugglas var det sämre förr när styrelsen nominerade sig själv.  
 

�Jag tycker att vi ska vara oerhört stolta över vårt näringsliv. Jag tycker 
och förordar absolut inte att man ska införa den anglosaxiska modellen, 
då frånhänder sig ägarna någonstans sitt ansvar och det blir en mer 
politiskstyrform. En politiker är duktig på att driva politik inte lika 
självklar i affärsutvecklingssammanhang, Det måste vara ägarnas 
intressen som ska styra�, säger Caroline af Ugglas.  
 

Caroline af Ugglas berättar att under 1999, när det var styrelsen som de facto tillsatte sig 
själv, kunde det vara svårt att avsätta ledamöter. Detta eftersom styrelsen då hade mer en 
kompiskonstellation. Hon nämner vidare att idag när valet inte är sammankopplat med 
styrelsen, är det lättare att med kraft ersätta styrelseledamöter. Sett ur ett ägarperspektiv 
är det lättare att se hur bolaget utvecklas bäst och vilka kompetenser som behövs i 
styrelsen. Respondenten säger även att det är vårdnaden om bolaget som är det essentiella 
i styrelsens arbete, d.v.s. att handla i ägarnas bästa. Hon avslutar med att påpeka att om 
bolaget drivs ur ett ägarnas bästaperspektiv så fångas övriga intressentgrupperingars bästa 
in på ett effektivt sätt: �om inte kunder och personal behandlas på bästa sätt så eroderas 
bolagets förutsättningar och ägarna förlorar värdet i sin investering�. 
              
Finn Johnsson tycker att det är en svår avvägning och säger att det både fanns för- och 
nackdelar med nomineringsprocessen som den såg ut förut, men att det positiva idag är 
att valberedningen är relativt oberoende gentemot styrelsen. Detta, menar han, vidgar 
kretsen av kandidater. Respondenten anser även att det är fel att styrelsen ska nominera 
sig själv, som i den anglosaxiska världen, men trycker på att styrelsen, till skillnad mot 
valberedningen ibland, har en bättre uppfattning om vilka kriterier som behövs uppfyllas 
hos ledamöter. �I de flesta valberedningskommittéer är styrelsen bara representerad av 
ordföranden och det kan lätt gå fel om det blir prestige bland ägarna om vem som ska 
sitta i styrelsen.�  
                                                
2 En hedgefond är ett sammanfattande begrepp för olika typer av specialfonder. Gemensamt för dem är att 
de har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. 
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Jan Ohlsson föredrar valberedningens arbete idag, framför nomineringsprocessen 
tidigare, eftersom det vidgar rekryteringsbasen. Han fortsättar att berätta att 
valberedningen får in information ofta från styrelsens ordförande som deltar och genom 
de andra tre eller fyra ledamöterna nås andra närverk. 
 
KG Lindvall menar att situationen idag är klart bättre och har framförallt ökat 
trovärdigheten. �Om man ser på det internationella investerarkollektivet och även 
svenska institutioner, upplever alla att det är en öppnare process. En sluten process blir 
aldrig särskilt lyckad.�  
 
Christer Gardell anser att valberedningen bör vara ett fristående organ och tillägger att 
�styrelseval är något ägarna ska hantera. Det ska inte tjänstemän i styrelsen göra�. ¨ 
 

4.2.1.6 Sekretess och insiderinformation 
 
Finn Johnsson anser att valberedningen riskerar att bli insiders för de ägare som de 
representerar. Vidare fortsätter han att alla i valberedningen får dokumentation om 
sekretessbehandling, men att de ändå diskuterar internt. Detta leder till att sekretessen 
minskar, vilket är något som han anser går emot syftet och är ett problem.  
 
I Folksams fall förekommer det däremot ingen sekretess och insiderinformation, svarar 
Tomas Norderheim. Utan i Folksams valberedning är det snarare tvärtom. Där får 
valberedningen reda på allt de önskar och är väl uppdaterade. Detta beror på att företaget 
är ett ömsesidigt försäkringsbolag.  
 
Anne Wigart, som talar utifrån Koden och Svenskt Näringsliv, menar att eftersom 
valberedningen är ett nytt bolagsorgan som inte regleras i lag, finns det ingenting som 
säger att medlemmarna ska vara sekretesskyldiga eller ha lojalitetsplikt gentemot bolaget, 
på samma sätt som styrelseledamöter. Därför anser Svenskt Näringsliv att det finns en 
risk att bolaget inte kan ge valberedningen all den information och det underlag som den 
vill ha. Hon menar att det är bra att detta problem uppmärksammats i fotnot 2.2.2. till 
Koden. Det kan behövas ett sekretessavtal mellan bolaget och valberedningens 
ledamöter. 
 
Jan Ohlsson säger att �frågan kring insiderinformation är ett bekymmer och har varit det 
i alla tider i branschen�. Christer Gardell tycker däremot att valberedningen får 
tillräckligt med information och att sekretessen inte påverkar arbetet.  
 
Caroline af Ugglas säger att det är viktigt att valberedningen är kunnig, men att en djup 
insiderkunskap eller sekretessbelagd kunskap om hur ett bolag sköts, inte är nödvändig. 
Respondenten säger att hon är �� inte alls säker på att den bästa sammansättningarna 
blir bara för att man har full information� . Caroline af Ugglas menar vidare att det 
viktiga i valberedningen är att bygga en så bra styrelse som möjligt, som både sätter 
gränser för, coachar och stödjer VD:n i bolaget.    
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�Det är viktigt att valberedningen inte har tillgång till information som gör den till 
insiderinformation. Om jag blir insider, blir hela Robur insider och då får vi inte handla 
i den aktien under hela den tiden som vi är insiders�, säger KG Lindvall. Han anser 
vidare att det ibland kan vara svårt att veta vilken information som gör en person till 
insider, men att det främst innebär information som ännu inte är känd på marknaden och 
som kan vara kurspåverkande. KG Lindvall fortsätter berätta att han (Robur) blev insider 
i Telia Sonera när de började tala om att förändra styrelsen, eftersom det kunde leda till 
en kurspåverkan. Därför, menar respondenten, att det är viktigt att offentliggöra 
processen för att undvika sådana situationer uppstår. 
 
 
4.2.1.7 Oberoende 
 
Tomas Norderheim berättar att i Folksam efterlevs alla Kodens punkter. �I praktiken 
ingår ingen av valberedningens medlemmar i styrelsen. Och det är ett sätt att markera 
oberoendet. De personer som man väljer har hög integritet.� Anne Wigart anser att det är 
rimligt att aktieägare i ett bolag som sitter i bolagets styrelse också kan få vara med i 
valberedningen. Den slutliga utformningen av Koden i paragraf 2.1.2. tillåter detta i 
större utsträckningen än vad som ursprungligen föreslogs. Caroline af Ugglas anser 
däremot att valberedningens ledamöter inte under några omständigheter ska vara 
oberoende från ägarna. �De sitter där för att de är beroende av sin ägares position och 
då ska de vara beroende. Och glömmer de bort det så ska de inte sitta i valberedningen 
längre.�  Hon nämner att i normal fallet ska endast styrelsens ordförande sitta i 
valberedningen. Det är enormt viktigt att alla styrelseledamöter ska representera alla 
ägare, det är tydliggjort i lag men efterlevs dessvärre inte alltid. Detta tycker Caroline af 
Ugglas ska givetvis gälla oavsett om de styrelseledamöterna är beroende eller oberoende. 
Valberedningen, förklarar hon, ska vara beroende. �Jag begriper mig inte ens på det 
förslaget som kommer från vissa håll och tycker faktiskt att det är direkt korkat.� 
 
 
4.2.1.8 Könsfördelning  
 
Jan Ohlsson menar att det kanske till och med borde vara ett krav i Koden och inte en 
strävan, eftersom utvecklingen trots allt går sakta och att det är onaturligt med bara män i 
styrelsen. Även Tomas Norderheim håller med om att Kodens eftersträvan är vettig och 
nämner att i Folksam redan har lyckats uppnå en jämn könsfördelning. Christer Gardell 
ställer sig också positiv till punkten och anser att den är bra.  Han menar att de flesta 
redan har jobbat efter att jämna ut fördelningen och det är på tiden att balansen mellan 
kvinnor och män förändras i styrelser. För tio år sedan var det bara män i styrelsen. �Det 
är även viktigt att inte bara fokusera på könsfördelningen, utan även på generationer.� 
Den gamla generationen behöver blandas upp med den yngre, fortsätter han. 
 
KG Lindvall understryker att det viktiga är kompetens hos ledamöter, sedan spelar det 
ingen roll om styrelsen består av bara kvinnor eller män. Han ser det ändå som positivt att 
ta fasta på det kvinnliga samt att könsfördelningen kan variera från företag till företag. I 
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Lindex till exempel, blir det naturligt att ha en styrelse bestående av mer kvinnor 
eftersom det är en modebransch och företaget vänder sig till kvinnor, berättar han. 
 
Svenskt Näringsliv, genom Anne Wigart, har den åsikten att det bör vara ägarnas sak att 
bestämma styrelsens sammansättning, så att styrelsen har den kompetens som ägarna 
bedömer vara den bästa för att bolaget skall bli framgångsrikt. Hon menar även att det 
måste vara helt upp till ägarna att tillsätta de representanter som de anser lämpliga, 
oavsett kön. Finn Johnsson avfärdar strävan efter en jämnare könsfördelning som 
nonsens. Han anser att det viktiga är bland annat kompetens.  Han tycker också att det 
inte är en fråga om kön, utan om mångfald i styrelsen. Det är istället då frågan om 
etnicitet, kulturell erfarenhet, geografisk erfarenhet och industrierfarenhet. Slutligen 
påpekar han att �över tiden kan man bara konstatera det att det vore orimligt att tro att 
inte 50 % av världens befolkning skulle representeras, men jag tycker inte att det har med 
Koden att göra�. 
 
Caroline af Ugglas berättar att Skandia Liv har under lång tid strävat efter en jämnare 
könsfördelning.  Detta för att företaget anser att det är bra för bolagets affär, men när det 
sedan gäller vilken individ som ska väljas in i styrelsen, är det alltid kompetensen som 
styr. Skandia följer duktiga kvinnor och söker ständigt efter nya talanger. Skandia Liv 
Caroline af Ugglas tycker däremot inte att det ska vara nödvändigt att kvotera in kvinnor, 
utan att man ska aktivt leta efter duktiga människor. Att sätta gränser som 30-40 % 
kvinnor, tror hon inte på. Hon förklarar att det kan finnas styrelser som mår bättre av att 
ha 100 % av endera könet. �Det måste lösas ur den affärsmiljö som bolaget lever i och då 
måste man hitta de bästa individerna.� Hon tar även upp att även om man pratar i ett 
generellt, större plan, så anser Skandia att en jämnare könsbas bidrar till att ett bolag 
utvecklas bättre. 
 
Christer Gardell berättar att han ser fördelar med att ha styrelseledamöter som har verkat 
på en hög nivå i ett större företag med en bred exponering i och förståelse kring allt från 
forskning och utveckling, till försäljning. Inom det tekniska området är det kvinnliga 
urvalet betydligt mindre än det manliga, nämner Gardell. Tomas Norderheim påpekar att 
det kan vara viktigt att Kodens strävan ses som ett krav och att valberedningen försöker i 
den mån det går, att nominera kvinnor till styrelseposter och inte väljer en man, på den 
grunden att det är lättare att hitta. Jan Ohlsson ser också han ett problem i när kvinnor 
med rätt kompetens ska rekryteras in i styrelser. De sitter ofta med i många styrelser, 
vilket kan göra att de inte har tid för fler uppdrag.  
 
 
 
 
 
 
4.2.1.9 Självreglering eller lagstiftning  
 
Finn Johnsson tycker att det är bra att Koden är självreglerande. Detta eftersom han inte 
tror på en alltför omfattande lagstiftning och att Koden därför inte bör lagstiftas. 
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Respondenten nämner vidare att han anser att lagstiftning bör undvikas och att det är 
tillräckligt med �best practice� och kännbara straff. Finn Johnsson menar vidare att 
genom en självreglerande Kod �� får ju alla i årsberättelsen tala om vad man comply 
med och vad man inte complyar med. Så vad man följer i Koden och i vilka avseenden 
man inte följer i Koden, tycker jag är fullt tillräckliga.� Christer Gardell håller med Finn 
Johnsson i resonemanget om att självregleringen vid tillämpningen av Koden fungerar 
bra. Han nämner även att det i vissa situationer är lämpligt att göra avsteg från vissa av 
Kodens paragrafer.  
 
Till skillnad från de ovanstående respondenters åsikter, innehar Jan Ohlsson den 
motsatta. Han tycker inte att en ökad reglering av Koden skulle vara negativ, eftersom en 
lagreglerad Kod redan används i USA. �Ska finansmarknaden få förtroende så måste det 
finnas hårdare regler. Gärna mer lagstiftning för min del�, nämner respondenten vidare.  
 
Kodens självreglering, anser KG Lindvall, är en gammal tradition i svenskt företagande. 
Han säger också att självregleringens preferens återfinns i många andra områden, som 
t.ex. lönesättning och arbetsmarknadsvillkor, där facket träffar överenskommelser. Att 
parter, både från näringslivet och organisationer, har utformat Koden och kommit fram 
till att självregleringen är det optimala, visar på att man förhoppningsvis har tillgodosett 
de flesta berörda, berättar respondenten.  
 
Enligt Tomas Norderheim behövs det en tuffare reglering. Han uttrycker sig vidare om att 
det i Folksams del är enkelt, i och med att de förvaltar kapital på 170 miljarder åt kunder, 
genom vilket de får makt. Den makten använder de sig sedan till att påverka företag som 
tillämpar extern bolagsstyrning, till att exempelvis skapa jämställda styrelser. Av den 
orsaken blir det viktigt att bolaget, genom valberedning och styrelse, sköter sig och lever 
upp till Kodens riktlinjer också, påpekar Tomas Norderheim.  
 

4.2.2 Styrelsen 
 
Nedan presenteras empiri som i huvudsak berör styrelsen. 
 
4.2.2.1  Kodens påverkan 
 
Finn Johnsson tycker inte att Koden har påverkat styrelsearbetet i något avseende, 
generellt talat. Han menar att �best practice� fanns redan innan och att Koden endast är 
en certifiering av best practice, tillsammans med det som tidigare reglerats genom 
lagstiftning. Finn Johnsson menar även att föreskrifterna om valberedningen i Koden inte 
har haft någon verkan på styrelsens arbete. �Svenska styrelser är relativt informella och 
ägnar sig betydligt mindre åt det formella än anglosaxiska eller germanska styrelser 
gör.�  
 
Christer Gardell anser att Koden inte inverkat på styrelsearbetet något nämnvärt, utan att 
eventuella förändringar istället har att göra med att arbetet formaliserats mer. 
Respondenten menar även att innan valberedningen formaliserades genom Koden, var det 
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mer informella sammanslutningar av ett antal större ägare som beslutade om styrelsens 
sammansättning. Vidare berättar Christer Gardell att det som har hänt sedan dess är att 
Koden formaliserat arbetet med valberedningen, men att detta även kan vara en generell 
trend som pågått under en längre tid. Däribland även att andelen kvinnor ökat i 
styrelserna samt att valberedningarna ser mer till kompetensbreddning.   
 
KG Lindvall uttryckte att Koden har påverkat styrelsen på ett positivt sätt, genom att 
legitimera valberedningsprocessen. �Nu finns det en fastlagd process. Hur man ska gå 
tillväga med styrelseutvärdering, intervjuer av styrelse, genomgångar och hur man ska se 
om styrelsen svarar mot bolagets framtida behov.� Respondenten nämner även att det 
inte går att ifrågasätta valberedningen på samma sätt som tidigare eftersom processen 
finns tydligt dokumenterad.  
 
Caroline af Ugglas anser inte att Koden har haft någon inverkan överhuvudtaget, om hon 
ser till vilka personer som rekryteras. Däremot anser hon att nomineringsarbetet blivit 
mycket mer formellt sedan Koden infördes, vilket hon tycker är negativt. Respondenten 
säger även att �man kan fastna i formfrågor istället för att verkligen jobba aktivt med 
styrelserekrytering.� 
 
 
4.2.2.2 Rekryteringsbasen 
 
Att det väljs in personer från samma krets händer och därför krävs det ytterligare kriterier 
vid valberedningsprocessen, hävdar Tomas Norderheim. Han menar vidare att det inte 
bara går att utgå från ett �kompetenskriterie�, eftersom det går att påstå att många 
personer är kompetenta, utan att det krävs fler. Sådana kriterier kan exempelvis vara att 
styrelsen ska vara väl fördelad när det gäller kön, ålder samt vara jämnt fördelad över 
landet. �Lägger man till sådana kriterier så får man den blandning som man behöver.�  
 
Jan Ohlsson anser att ledamöterna i en styrelse ska komplettera varandra och att det inte 
är optimalt att ha personer med samma kompetensområde. Han tar, liksom Tomas 
Norderheim, upp vikten av att söka efter personer med rätt kriterier. Respondenter uppger 
att han själv använder sig av tre kriterier när han rekryterar; tid, ambition och kompetens. 
Detta menar han vidgar sökfältet när han som valberedningens ordförande i KappAhls 
söker efter folk. Ett exempel som respondenten nämner är grunderna på vilka t.ex. 
Amelia Adamo valdes in i KappAhls styrelse, vilka bl.a. var att hon hade kunskaper om 
företagets målgrupp och på så sätt kompletterade de övriga ledamöterna. Jan Ohlsson 
nämner vidare att han ser många namn på alltför många ställen. Han anser han att 
valberedningen är till för att råda bot på den utvecklingen.  
 
 
 
4.2.2.3 Transparens och oberoende 
 
KG Lindvall uttrycker sig om att det inte finns något annat alternativ till valberedningen. 
Han menar att i så fall skulle alternativet vara att styrelsen utser sig själv. Det nuvarande 
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systemet skapar en öppnare process och eftersom det är fler personer inblandade i den, 
hoppas han på mer objektiva förslag. Han poängterar även att kandidaterna bara är 
förslag som valberedningens ordförande läser upp på bolagsstämman. Därefter frågar 
stämmans ordförande om fler förslag finns och aktieägarna närvarande på stämman kan 
välja att föreslå någon. Sedan sker en omröstning, avslutar KG Lindvall. Jan Ohlsson 
säger att transparensen ökar i och med valberedningen, eftersom bl.a. han som ordförande 
i valberedningen, måste rapportera på stämman vad valberedningen har kommit fram till 
och hur den har resonerat. 
 
Enligt Carolina af Ugglas kan det på grund av regelverket, när det gäller oberoendet i 
valberedningen, uppstå tvister när denna fråga ska hanteras. Hon tar upp frågorna; hur 
oberoende är den här styrelseledamoten, eller snarare det är ofta en styrelseledamot som 
representerar en huvudägare, hur väl kommer den att tillgodose alla aktieägares 
intressen?  
 

�Att se till alla aktieägare är det viktigaste för styrelseledamoten. 
Personen har ju alla ägares intressen att tillse och får inte prioritera 
någon annans intressen på de andras bekostnad. Det får ju aldrig ske, 
men det händer ändå�, berättar hon och fortsätter. �Vissa huvudägare kan 
inte riktigt skilja på ditt och mitt, vilket är ett stort bekymmer.  Där har 
valberedningen en roll att spela mycket bättre, eftersom de frågorna 
adresseras samt att man kan följa upp dem och återkoppla.�, säger 
Caroline af Ugglas.  

 
Företagsjuristen Anne Wigart ger en syn på just styrelsens oberoende och poängterar att 
oberoende inte alltid är eftersträvansvärt. Som exempel tar hon upp H&M med Stefan 
Persson som är den största ägaren i bolaget. Hon menar att det skulle vara konstigt att 
inte ha med honom i bolagets valberedning. Detta eftersom han har full insyn i och 
kunskap om företaget som styrelseordförande samt är den som har byggt upp och 
personifierar H&M som företag. I vissa fall kan alltså beroende personer tillföra 
valberedningen mer än oberoende personer.  �Det beror ju helt på vad det är för företag.� 
Christer Gardell instämmer i resonemanget och anser att det är viktigt att det finns en 
koppling mellan ägare och styrelse. Anne Wigart berättar vidare att det finns punkter i 
Koden som säger att styrelsens sammansättning ska regleras. Det ska enligt dem vara 
större bredd och krav finns på att vissa av styrelseledamöterna ska vara oberoende. Det 
gäller dels oberoende till större ägare och dels oberoende till bolaget och 
företagsledningen. Svenskt Näringsliv ville även, som en av remissinstanserna innan 
Koden kom till, ta bort föreslagna kodregler om att omval av styrelseledamöter måste 
motiveras särskilt när ledamoten ingått i styrelsen i åtta år eller mer samt när ledamoten 
fyllt 70 år. Skälet var att Koden bör balanseras så att också behovet av kompetenta 
styrelseledamöter med långvarig erfarenhet av bolaget eller av för bolaget viktiga frågor, 
lyfts fram. Koden i sin slutversion sade istället att en styrelseledamot inte anses 
oberoende om ledamoten har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år. På detta sätt 
kan duktiga ledamöter hållas kvar i bolaget. Vidare tror Anne Wigart att med 
valberedning och ökad fokus på Koden kommer det bli mer fokus på vilka personer som 
väljs som styrelseledamöter.  



 46

 
Jan Ohlsson instämmer på synen att en tidsbegränsning borde finnas, eftersom det inte är 
bra att, till exempel låta samma ordförande för länge. Detta är även något som 
respondenten själv har erfarenheter av. Jan Ohlsson anser även att oberoendet i styrelsen 
är en intressant företeelse. I valberedningen gås det igenom vilka förslag som finns. 
Kandidaternas CV: s och bakgrunder övervägs för att se vilka eventuella �connections� 
som finns till företaget. �Jag själv utgår ifrån att det inte ska vara en fråga om att 
personen kan vara i närheten av vara beroende, utan det ska skilja en ocean. I KappAhl 
var det så att det egentligen bara var en person som kunde beskrivas som beroende�, 
berättar Jan Ohlsson.   
 
 
4.2.2.4 Makt  
 
Valberedningsarbetet innebär inte mycket ära, berättar Caroline af Ugglas, utan det är 
hårt slit och ingen ersättning. I styrelser kan hon däremot märka av det. �Om man ska 
skilja på maktmänniskor och resultatmänniskor, så försöker man ju givetvis att få tag på 
människor som är resultatorienterade och som inte är maktorienterade. Det är väldigt 
viktiga egenskaper.� Men hon tar upp att företag med problem existerar. Respondenten 
syftar då bland annat på Mandatorfallet, där hon sitter med i valberedningen. Caroline af 
Ugglas konstaterar att detta exempel visar på en genomförd kupp, vilket är väldigt 
allvarligt. �Det kommer att bli en extrastämma. Det är ju ett sådan här typiskt 
misslyckande som man vill undvika med Koden.�  
 
Respondenten nämner också ett ytterligare exempel. Året innan, i Ticket, kom det in en 
isländsk grupp av ägare som hade köpt på sig aktier. Caroline af Ugglas tar upp att 
skillnaden mot i Mandatorfallet, var att de talade om i förväg vad de tänkte genomföra 
och skickade ut en pressrelease samt lade fram ett alternativt förslag några dagar innan 
stämman. �Detta gav folk en chans att gå till stämman och rösta om de ville se det på 
något annat sätt.� 
 
I Mandators fall fanns det endast 20 % av kapitalet representerat på bolagsstämman. Då 
blev det en minoritet som bestämde, mot vad som kunde vara majoritetens vilja. Det är ju 
väldigt allvarligt fortsätter Caroline af Ugglas. �Det är ju en svår form och det jag vill 
säga med det här exemplet är ju just att det är ju de här mindre bolagen, där en majoritet 
på kanske 10-12 %, kan �kuppa� helt enkelt mot övriga 90 % av aktierna som kanske vill 
något helt annat.�  
 
Tomas Norderheim upplever däremot inte att folk vill åt makt genom att ingå i vare sig 
styrelse eller valberedning. 
 
 
4.2.2.5 Förtroende 
 
Enligt Tomas Norderheim ökar det allmänna förtroendet när hemlighetsmakeri och 
nätverk, som man inte kan överblicka, försvinner. Han menar att genom en valberedning 
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som är transparent och tillgänglig, stärks förtroendet. KG Lindvall nämner vidare att 
objektiviteten dessutom ökar vid val av styrelseledamöter enligt Kodens föreskrifter och 
styrelsen ska därmed bli bättre. Även Jan Ohlsson svarar tveklöst ja på denna fråga. Anne 
Wigart menar att valberedningen och Koden bidrar till en ökad struktur - bättre �ordning 
och reda� - samt en ökad transparens i börsbolag samt andra bolag som tillämpar Koden. 
Med detta menar hon att alla vet vad som gäller. Respondenten menar också att det är det 
som Koden syftar till. 
 
Finn Johnsson ställer sig mer tveksam till frågan, men tror ändå att den Svenska Koden 
genom valberedningen har klarlagt nomineringsprocessen ska gå till. Om det har ökat 
förtroendet för styrelsen eller inte, finner han svårt att svara på. Caroline af Ugglas 
tillägger att förtroendet för styrelsen beror på fler fenomen. Om det går bra för ett företag 
är förtroendet för styrelsen stort. Går det däremot sämre, minskar också allmänhetens 
förtroendet. Hon tror dock att större delen av kapitalet, ägarna, har ett ökat förtroende för 
styrelsen idag, eftersom en stor del av ägarna har varit med och valt ut dessa personer. 
Caroline af Ugglas bekräftar därmed att hon anser att förtroendet ökar för styrelsen. 
 
Ett av målen med den Svenska Koden är också att öka utländska investerares förtroende 
för de svenska bolagen och enligt KG Lindvall har detta skett genom Kodens tillkomst. 
Han nämner även att eftersom det är en bredare ägarkrets, så borde även de tillgodoses 
och inte endast de största ägarna som tillsätter styrelsen. �Valet ska genom Koden ske mer 
objektivt och förhoppningsvis bättre.� 
 

4.2.3 Volvo Lastvagnars omtalade tillsättning av valberedningen 2006 
 
Finn Johnsson påpekar att det inte var en fråga om att Gardell skulle hållas utanför 
valberedningen, utan att det handlade om hur valberedningen skulle vara sammansatt. 
Han berättar vidare att det fanns vissa regler som hade antagits av stämman som det inte 
går att bortse ifrån, eftersom det då finns risk att stämman kan väcka åtal. Valberedningen 
följde instruktionen för hur en situation av det aktuella slaget skulle behandlas, vilket de 
också fick stöd ifrån Aktiemarknadsnämnden som gjorde samma tolkning. Anledningen 
till all uppståndelse kring Volvo Lastvagnar anser Finn Johnsson vara media samt att 
bolaget Cevian uppskattar rampljuset.  
 

�Det var ju bara media som spekulerade i tvisten och det var aldrig 
frågan om någon maktkamp eller något liknande som beskrevs i media. 
Det var helt enkelt en ny ägare som trodde att den var större än den 
egentligen var. Det fanns andra stora ägare som det också måste tas 
hänsyn till�, säger Finn Johnsson.  

 
Christer Gardell anser att den valberedningsinstruktion som Finn Johnsson talar om, var 
alltför luddigt skriven och därmed ledde till tolkningssvårigheter. Han tycker inte att 
själva valberedningens arbete eller funktion var felaktig, utan endast att instruktionen hur 
valberedningen ska tillsättas och agera vid ägarförändringar, som var otydlig. �Vi kom in 
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i valberedningen, vi var ju största ägare, det är ju alltid så att det finns en instruktion och 
dessa kan se lite olika ut�, avslutar Christer Gardell. 
 
Caroline af Ugglas vill inte uttala sig om något bolag specifikt, men anser absolut inte att 
det begicks några fel i Volvo. Det är en svår manöver, anser Caroline af Ugglas. �Till slut 
står man där med sina röster och man måste hitta en framkomlig väg som man vet 
kommer att vinna på bolagsstämman, det är en avvägning.�   
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5  Analys  
 

 
I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet utifrån de teorier som tagits upp i 
kapitel 3. Kapitlet inleds med en analys av den kvantitativa studien och avslutas med den 
kvalitativa. 

 
 

5.1  Kvantitativ studie 
 
Utifrån den statistiska undersökningen går det att utläsa att majoriteten av svenska 
företag, noterade på Stockholmsbörsens LargeCap-lista, tillämpar en valberedning utifrån 
Svensk Kod för bolagsstyrning. Koden är inget regelverk likt ABL som måste följas och 
om företagen hade varit missnöjda med sättet kring riktlinjerna för valberedningen är 
utformade på, borde de ha avvikit från Koden i ett större avseende och istället angivit en 
förklaring. Enligt intressentmodellen har ett bolag många aktörer som är berörda av 
bolagets agerande och genom den höga implementeringen av valberedningar, går det att 
se att bolagen har velat tillgodose intressenternas behov av information. Den Svenska 
Koden för bolagsstyrning påpekar även att en majoritet av valberedningen inte ska vara 
ledamöter i styrelsen.  
 
Att valberedningen representerar nästan uteslutande de största aktieägarna, anses vara 
logiskt, eftersom det är dessa aktieägare som till störst del äger företaget och därför ska 
ha rätt att påverka valet av styrelse. Genom valberedningen kan ägarna nominera de 
kandidater som de anser mest lämpliga som styrelseledamöter och på så sätt stärks deras 
roll. 
 
Avvikelser som att styrelseordförande även är ordförande i valberedningen och att 
offentliga göra valberedningen vid en annan tidpunkt än sex månader innan ordinarie 
bolagsstämma, kan vara befogat och beror på företagets aktuella situation och behov. 
Företagen i undersökningen uppvisar olika ägarstrukturer och uppbyggnader av deras 
organisationer, detta stöds genom Kodens självreglering.  
 

5.2  Kvalitativ studie 
 
Valberedningen har en i Koden klart definierad funktion som alla respondenter arbetar 
utifrån. Att valberedningens huvudsakliga roll är att föreslå ledamöter till styrelsen och 
därmed säkerställa att bolaget får en så bra sammansatt styrelse som möjligt, framgick 
tydligt av de genomförda intervjuerna. Utöver denna huvudsakliga uppgift finns ett antal 
övriga uppgifter som valberedningen också gör som till exempel att föreslå revisorer och 
syna styrelsens arbete. De börsnoterade bolagen på LargeCap-listan ägs av ett stort antal 
aktieägare och Koden syftar till att ge dessa ägare en bättre kontroll av bolaget. Genom 
att de största ägarna, vanligtvis de tre till fem största, eller stämman direkt utser 
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representanter till valberedningen, kan de öka sitt inflytande över styrelsen. Processen i 
arbetet är som sådan att ägarna utser valberedningen, som i sin tur lämnar förslag till 
styrelsen, vilka sedan ägarna röstar om på bolagsstämman (se figur 7). Flera av 
respondenterna pekar på att aktiebolaget inte är en demokrati, utan att det är de ägare som 
har störst innehav av aktier, som ska ha störst inflytande över bolaget. Genom att de 
största ägarna representeras i valberedningen undviks också politiska konstellationer 
enligt en av våra respondenter. Små ägare ska inte ha för mycket makt, eftersom de inte 
är lika insatta i bolaget samt har mindre del i bolaget. Genom att valberedningen består av 
majoritetsägarna, kan inte alla aktieägare göra sin röst hörd, men den möjligheten finns 
fortfarande på bolagsstämman, vilket ABL föreskriver. 
 
Agentteorins agent- och principalproblematik, kan genom valberedningens existens sägas 
få en möjlig lösning. Detta eftersom valberedningen representerar ägarnas 
påverkningsmöjligheter av styrelsen som i sin tur påverkar VD: n. Styrelsens roll blir 
enligt agentteorin ett tillstånd någonstans mellan agenten och principalen. Anledningen 
till detta kan förstås genom att styrelsen väljs av principalen, det vill säga ägaren, 
samtidigt som styrelsen jobbar i samarbete med företagsledningen och kan tänkas arbeta 
utefter andra faktorer än aktieägarnas intressen, ses styrelsen som ett mellanläge. De 
eventuella andra intressena är framförallt makt. I empirin finns också stöd för detta 
påstående, även om det är ovanligt att det förekommer. Dock har det en betydelse som 
gör att vi inte vill se styrelsen som principal. 

                
Figur 8, egen bearbetning av ABL 
 
Enligt Koden ska aktieägarna utse representanter till valberedningen.  En respondent 
berättar att det finns två modeller för hur representanterna kan utses. Den första benämns 
personval och den andra kallas processval. Problem kan dock uppstå om ägarstrukturen 
förändras mellan stämmorna. Det är viktigt att ha en valberedningsinstruktion som är 
utformad på ett sådant sätt att detta kan lösas. Vissa av respondenterna tycker att det är 
självklart att valberedningen ska representeras av de största aktieägarna, vilket är deras 
rättighet. När förändringar sker ska detta så fort som möjligt hanteras och offentliggöras.  
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Andra respondenter påpekar att det är viktigt att ha samma valberedning under hela 
perioden för att behålla kontinuiteten i nomineringsprocessen. Vi håller med om att de 
största ägarna ska ha rätt att ha en representant i valberedningen. Samtidigt är det viktigt 
att tänka på att små förändringar kan ske ofta. För att behålla kontinuiteten i arbetet bör 
förändringar i valberedningen endast ske vid stora ägarförändringar.  
 

5.2.1 Positiva samt negativa sidor  
 
Mycket av det som den Svenska Koden reglerar idag, fanns redan tidigare i 
aktiebolagslagen och därför upplever inte respondenterna någon stor förändring i 
styrelsearbetet. Många av de stora börsnoterade företag hade dessutom redan upptäckt 
behovet av att vidga styrelsen och att ge ägarna större befogenheter vid tillsättandet av 
styrelsen. Detta arbete med att föreslå kandidater, genomfördes tidigare av en 
styrelsetillsatt nomineringskommitté.  
 
Valberedningen vidgar rekryteringsbasen, bidrar till en öppnare process samt ökar 
styrelsens kvalitet och ägarengagemanget. Detta ses som de övergripande positiva 
effekterna. Innan koden infördes utgick Sverige från den anglosaxiska modellen. Det var 
då styrelsen själv som föreslog ledamöter. Detta gjorde rekryteringsbasen snävare och 
ägarna mindre engagerade, vilket inte är tanken med corporate governance. I många 
anglosaxiska länder är valberedningen tillsammans med ett ersättningsutskott, idag ett 
styrelseutskott. Sveriges nuvarande system anser vi vara unikt sett ur ett internationellt 
perspektiv, eftersom ägarna får ett direkt inflytande genom valberedningen vid 
tillsättningen av styrelsen.  
 
När valberedningen söker efter kandidater till styrelsen har vi i empirin funnit att de 
personer som efterfrågas ska vara resultatmänniskor och inte maktmänniskor. Det 
framgick även i empirin att det var vanligare förr att styrelser valdes utifrån kända namn, 
medan det idag, på grund av den vidgning som skett i rekryteringsbasen, uppstått en 
större variation. Vid val av styrelse är det inte endast upp till ABL och Koden att reglera 
processen, utan det krävs även ett etikansvar hos valberedningen och de nominerade 
kandidaterna. Kandidaterna har ett val om de ska tacka ja till positionen som 
styrelseledamot eller inte. Strömberg (1999) nämner att Styrelsekollegiet ansåg att det är 
intressant att se på vad den enskilda ledamoten kan göra för att handla etiskt vid ingående 
i styrelsen samt under arbetets gång. Utifrån respondenternas svar upplever vi att etiken i 
de tillfrågades valberedningar upprätthålls och att de själva försöker att granska sig själva 
och vad de kan tillföra innan de accepterar en post som styrelseledamot.  
 
Den faktor, att arbetet kontrolleras och att alla aktieägare har möjlighet att komma med 
egna förslag via hemsidan, beskriver en av våra respondenter som en drivkraft till ett bra 
arbete. Att det är som med yttrandefriheten, bara tanken att veta om att den finns gör att 
myndighetspersoner och andra sköter sig. Det är också den största skillnaden mot det 
arbete som tidigare förekom. Nu är arbetet mer transparent vilket upplevs som mycket 
positivt av respondenterna. Det också viktigt att tänka på att små ägare kanske inte ska ha 
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för mycket makt. Aktiebolag är som sagt ingen demokrati och röststyrkan bestäms efter 
antalet aktier  
 
Systemet med valberedningen är däremot mer tidskrävande. Eftersom allt ska presenteras 
och granskas av aktieägarna både i bolagsstyrningsrapporten och på bolagsstämman, 
krävs det att valberedningens arbete utförs noggrant och genomtänkt. Detta medför i sin 
tur många möten och diskussioner för de som berörs av valberedningsarbetet. Några av 
våra respondenter uppgav att de tyckte att arbetet genom Koden har blivit alldeles för 
formellt och att de nu måste lägga ner onödig tid på enbart formalia. 
 
En annan negativ aspekt empirin pekar på i valberedningens arbete enligt Koden, är att 
när storägarna utser representanter till valberedningen, och då dessa till en viss del måste 
vara oberoende i förhållande till styrelsen, riskerar valberedningen att bestå av en grupp 
människor som saknar erfarenhet av styrelsearbete. Trots detta ska de ha tillräckligt med 
kompetens för att föreslå vilka personer som ska arbeta tillsammans. Detta påverkar i sin 
tur nomineringen av styrelsemedlemmar och kan få till följd att stämman röstar fram en 
styrelse, som inte besitter de kompetenser och insikter som krävs för att styra företaget. 
Denna problematik kan dock till viss del avhjälpas genom det aktiva arbetet som en 
respondent beskriver i empirin. Detta arbete består dels av att ha en styrelseledamot i 
valberedningen, sedan också av att valberedningen samtalar med styrelsen och efterfrågar 
vilka kompetenser samt övriga kriterier som saknas i styrelsens arbete.  
 
Det finns även en risk att valberedningen tvingas hantera andra frågor som till exempel 
incitamentsprogram samt att de tar över styrelsefrågor, vilket ses som en negativ effekt av 
Koden. Valberedningen får inte bli ett femte bolagsorgan utan ska ses som ett fristående 
organ och hålla sig till de uppgifter den är avsedd för. 
 

5.2.2 Kodens självregleringsprincip 
 
Idag är koden utformad enligt den självregleringsprincip som sedan tidigare är vanlig i 
svenska företag. Om detta är det mest lämpliga sättet att få företag att följa regleringarna 
råder det delade åsikter om bland respondenterna. Vissa anser att självregleringsprincipen 
innebär ökad formalia och skulle hellre vilja se Koden lagstiftad. Respondenterna som 
uttrycker dessa åsikter verkar själva i företag som har kommit långt i efterlevnaden av 
Koden. Att lagreglera Koden skulle innebära alltför strikta ramar för företagen att 
förhålla sig till, anser vi.  Dessutom kan Kodens höga ambitioner inte upprätthållas, 
eftersom alla företag inte kommer att kunna leva upp till den. Självregleringsprincipen 
gör att de kan anpassa sig efter Koden på det sätt som passar företaget bäst. 
 
Kodens självreglerande tillämpning ser vi som positiv, eftersom den är i en tidig fas och 
företagen behöver tid på sig att anpassa sig och se vilka regleringar som behövs. Med 
tiden tror vi att Koden kan komma att behöva regleras ytterligare, eftersom dess 
eventuella svagheter blir tydligare med tiden och därmed behöver korrigeras. Ett exempel 
på områden inom Koden som skulle kunna lagregleras anser vi vara valberedningens 
arbetsuppgifter. Om alla valberedningar enligt en lag arbetade med samma uppgifter kan 
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marknaden och intressenter lita på att valberedningen arbetade med det den skulle och att 
deras tid och fokus inte upptogs av bisysslor. 
 

5.2.4 Problematik kring sekretess och insiderinformation 
 
Problemen kring sekretess och insiderinformation anser vi utifrån empirin, som relativt 
nya och har tillkommit till följd av regleringarna kring valberedningens existens. I 
teoriavsnittet tas problematiken kring informationsasymmetrin mellan agent och 
principal, upp i agentteorin. Becht et al (2005) nämner att ett sätt för principalen 
(aktieägarna) att kontrollera agenten (VD:n), är att välja en styrelse som ska representera 
principalens intressen. Eftersom styrelsen tidigare var det organ som nominerade 
styrelseledamöterna var informationsproblemet ett annat än idag när även 
insiderproblematiken existerar. Styrelsen kan inte bli insiders på det sätt som 
valberedningen kan, eftersom valberedningen representerar aktieägare som på marknaden 
kan dra nytta av inofficiell information. Tidigare fanns endast ett informationsproblem 
mellan styrelse och agent bestående av svårigheten att både kontrollera agentens 
handlingar samtidigt som en god arbetsrelation skulle bibehållas. Genom valberedningens 
tillkomst har detta utvecklats till ett insidersproblem, eftersom valberedningen inte får ta 
del av information som marknaden inte ska ha tillgång till. Enligt respondenterna är detta 
en av orsakerna till att styrelseordföranden ofta ingår som ledamot i valberedningen, 
vilket även syns i den kvantitativa undersökningen. Styrelseordföranden kan då 
kontrollera informationsflödet utan att göra valberedningen till insiders. Anledningen till 
att valberedningen blir insiders är att paragraf 4:1 i aktiebolagsslagen (se bilaga 5) säger 
att alla aktieägare ska ha lika rätt. Om en aktieägare genom sin representant i 
valberedningen får tillgång till mer information än andra ägare, frångås likhetsprincipen 
och de blir så kallade insiders.  
 
När valberedningen inte har tillgång till all information har vi från början sett ett problem 
som grundar sig i att valberedningen riskerar att nominera en ledamot utifrån ett behov, 
medan styrelsen kan ha ännu sekretessbelagda planer och därmed andra behov av 
kompetenser inom styrelsen. Enligt vår empiri anser dock de flesta respondenter att 
valberedningen har tillräcklig information och enligt ABL sitter bara styrelsen ett år i 
taget och det finns därmed flera chanser att ändra styrelsen efter vad bolaget har för 
behov. 
 
Problematiken kring sekretess och insiderinformation, är även något som kan upplevas 
olika beroende på vilken bransch ett företag är verksam i. En av respondenterna, uppgav 
att det för dem är viktigt att valberedningen får ta del av all information. Deras ägare 
består endast av kunder och att det då är viktigt att ingenting är hemligt för att kunna 
bibehålla ett förtroende. En annan respondent tryckte mer på hur viktigt det är att 
sekretessen och insiderinformationen efterföljs, eftersom de i sin bransch utvecklar ny 
teknik som är känslig gentemot konkurrenter och marknaden. Förekomsten av 
sekretessavtal verkar dock relativt ovanlig bland våra respondenter när det gäller 
�företagshemligheter�. Däremot värnar man inom valberedningarna ofta om de 
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föreslagna styrelseledamöternas personliga integritet och att deras namn inte ska 
diskuteras utanför valberedningen. Detta säkerställs med hjälp av sekretessavtal. 

 

5.2.5 Oberoende 
 
Hur viktig kompetens och oberoende är beror helt på företagets struktur. I ömsesidiga 
försäkringsbolag blir oberoendefrågan central, eftersom ägarna utgörs av kunderna. I 
företag med en stark ägare som har röstmajoritet, blir frågan om oberoende inte aktuell på 
samma sätt. I bolag som t.ex. H&M, med Stefan Persson i spetsen, spelar huvudägaren en 
central roll för bolaget. Stefan Persson anses vara mycket beroende och i fall som detta är 
det viktigt att ägaren har insyn och kontroll i företaget, något som en oberoende person 
kan ha svårt att ha. I ägarstrukturer som denna besitter den beroende ägaren den 
kompetens som behövs och har ett starkt egenintresse i företaget, genom sitt stora 
innehav av aktier. Detta är något som en oberoende person kan ha svårt att ha, på grund 
av sekretess och insiderinformationsproblematiken. 
  
Oberoendet är en faktor som påverkar vilka kandidater som kan nomineras till 
valberedningen.  Poängen med valberedningen är att rekryteringsbasen ska vidgas genom 
att ägarna deltar i nomineringsprocessen. Detta skulle hindras om valberedningen till en 
alltför stor del bestod av styrelseledamöter, eftersom risken finns att rekryteringen då sker 
från en allt för snäv krets. Valberedningens sammansättning måste därmed bestå av en 
avvägning mellan styrelsemedlemmar, som vet allt om bolaget och om vad som behövs 
och �utomstående� valberedningsdeltagare, som kan ta in de styrelseledamöter som 
ägarna anser vara bra för bolaget. Sverige är ett litet land och Kodens krav på oberoende 
samt eftersträvan på en jämnare könsfördelning kan försvåra tillsättandet av den optimala 
styrelsen. Respondenterna ser dock inte så allvarligt på detta, utan uttrycker att det finns 
gott om kompetenta personer och med hjälp av så kallade head hunters, kan rekrytering 
även ske utomlands. 
 
I empirin går det att urskilja två olika typer av oberoende som är viktiga att ta i beaktande 
och som kan ställa till problem. Ovanstående resonemang bygger på oberoendet hos 
valberedningen i förhållande till styrelsen. Detta oberoende är viktigt för att få en bra 
balans i förslagen till styrelseledamöter, mellan styrelse och ägare. Den andra typen av 
oberoende föreligger i förhållandet mellan styrelse och företagsledning. Den Svenska 
Koden för bolagsstyrning uttrycker att endast en person från företagsledningen får vara 
styrelseledamot. I båda dessa oberoendeförhållandena finns delade åsikter bland 
respondenterna. Dels behövs styrelsens åsikter i valberedningen och sedan bör även 
storägare med mycket kunskap, speciellt om de själva grundat företaget, ha möjligheten 
att kunna påverka sitt eget företag på alla plan. Detta är en svår övervägning att göra, 
eftersom beroendet även innebär risker för konspiration, samtidigt som en speciell 
kunskap och förståelse för företaget utestängs. En klar gränsdragning är nödvändig och 
Kodens riktlinjer sätter denna gräns för vad som är tillåten på ett lämpligt sätt. Möjlighet 
till avsteg finns som sagt, så länge det förklaras och motiveras.  
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5.2.6 Kapitalmarknadens förtroende för styrelsen 
 
Som tidigare nämnts, är respondenterna positiva till Kodens införsel, eftersom den 
legitimerar och fastställer riktlinjer för det arbete som i många fall redan pågått i bolagen. 
Det går inte heller att ifrågasätta valberedningens arbete på samma sätt som tidigare, 
eftersom processen numera finns tydligt dokumenterad genom Kodens riktlinjer på 
transparens. Dessutom ställer sig alla respondenter mer eller mindre positiva till frågan 
om valberedningen ökar förtroendet för styrelsen, eftersom alternativet är att styrelsen 
utser sig själv, vilket gör att valberedningen framstår som klart bättre. I allmänhet ökar 
förtroendet när hemlighetsmakeriet minskar, vilket Koden bidrar till. Sedan beror 
förtroendet för styrelsen även på andra faktorer som t.ex. hur bra företaget går.  
 
Öppenheten och lättillgängligheten bidrar, förutom till ökat förtroende, även till agent � 
principal problematikens informationsasymmetri. När informationen presenteras mer 
öppet underlättar detta för principalen att kontrollera agenten, vilket i sin tur kan öka 
förtroendet för styrelsen. När kapitalmarknadens förtroende för företagen ökar, kommer 
även investeringsviljan att öka, vilket är centralt för samhällsekonomins utveckling. Detta 
ger fördelar åt de olika intressenterna i intressentmodellen. Staten, till exempel, kommer 
genom detta uppleva många fördelar när skatteintäkter, arbetstillfällen och 
investeringsviljan från utlandet ökar. Genom att principalen får lättare att kontrollera 
agenten, främjas även corporate governance, eftersom bolaget styrs alltmer på ett sådant 
sätt att principalens krav på avkastning uppfylls. 
 
Vi tror att mindre aktieägare och folk i allmänhet med tiden kommer att bli mer insatta i 
bolagsstyrningsrapporter och uppleva Kodens påverkan. Eftersom Koden innehåller 
många bra regleringar och förbättring för ägarna, tror vi även att förtroendet för bolagen 
kommer att öka, om bara alla inser vikten av att läsa bolagsstyrningsrapporterna och 
ifrågasätta eventuella avsteg från Koden som anses felaktiga. När det dessutom är de 
största ägarna (som borde ha samma intressen som övriga ägare) som väljer styrelse, 
borde även detta leda till ökat förtroende. Ansvaret om företagets situation kan då inte 
endast ses som styrelsens, utan även ligga till en viss del på ägarna som själva utsett 
styrelseledamöterna. Detta har vi funnit tecken på i empirin och vi tror därmed att risken 
för att få en styrelse som jobbar efter egna intressen, som i Skandia, minskar betydligt på 
detta sätt. 

5.2.7 Aktuell problematik  
 
Precis som vi i problemdiskussionen uttryckte, förekommer avarter i bolagens 
valberedningar, även om respondenterna uppvisat en viss ovilja till att erkänna dessa 
problem. Vissa av respondenterna skyller på media, att de förstorar upp små detaljer, 
medan andra öppet erkänner att maktspel förekommer och att makt tyvärr är en drivkraft 
hos en del personer. Eftersom det för vissa personer innebär makt och prestige att sitta i 
en styrelse, gör det dem mindre lämpliga att sitta med i bolagsstyrelser. Sedan Koden 
implementerades, har kupper förekommit ibland andra Mandator och Ticket samt enligt 
media, även i Volvo Lastvagnar. Avarter av dessa slag är inget valberedningarna är stolta 
över och är ett problem som måste rättas till, vilket vissa av respondenterna är väl 
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medvetna om. Koden är förhållandevis ny och genom att i framtiden definiera klarare 
instruktioner till valberedningen, kan liknande problem och kupper undvikas i en större 
grad. En respondent framhäver dock att sitta med i valberedningen innebär ingen makt 
och prestige. Arbetet är i många fall oavlönat och det är viktigt att komma ihåg att 
valberedningen inte är ett maktorgan.  
 
Vi har dock i både empiri och teori funnit belägg för att makt kan utövas genom 
valberedningen, även om det är ovanligt. Genom att valberedningen kan delge stämman 
selektiv information, anser vi att detta kan inge en makt att påverka stämmans beslut. 
Mandator-fallet visar på att maktmänniskor kan utöva sina egna intressen och utnyttja 
valberedningen, genom att inge en falsk ställning och därmed skapa förtroende bland 
ägarna. I just Mandator-fallet gjorde detta att vissa storägare inte ens deltog på stämman 
och därigenom fick en av ägarna majoritet på stämman, vilket annars inte skulle ha 
inträffat. 
 
Detta är därmed en fråga som är viktig att tänka till om när valberedningsinstruktionerna 
utformas. Hur ska ett förändrat ägande påverka valberedningens sammansättning? Våra 
respondenter påpekar samtliga att om en ny storägare tillkommer, har denne en självklar 
rätt till en representant i valberedningen. Om valberedningen inte skulle bestå av de 
största ägarna, uppstår risken att valberedningen lämnar ett förslag som inte går igenom.  
Vid mindre ägarförändringar upplevs det som svårare eftersom förhållandena lätt kan 
fortsätta att ändras. Å ena sidan har den store ägaren rätt till representation i 
valberedningen, medan det samtidigt är viktigt att kontinuiteten i valberedningens arbete 
bibehålls. Detta försvåras givetvis om skiftningar i valberedningens sammansättning 
pågår. Detta är något som måste lösas och åtgärdas i valberedningsinstruktionen. 
 

5.2.8 Intressenterna 
  
CSR-modellen liksom corporate governance eftersträvar ett utökat ansvarsbegrepp där 
definitionen kring bolagets roll, ansvar och syfte är viktiga utgångspunkter. I Europa ses 
företagens sociala ansvar mer som en ledningsfråga istället för en governancefråga. Den 
Svenska Koden för bolagsstyrning utvecklades bl.a. med bakgrund i både CSR-modellen 
och corporate governance, men har till skillnad från amerikanska SOX ett mer 
frånvarande ägarperspektiv. Genom att Sverige i huvudsak tillämpar intressentmodellen 
istället för agentteorin, vilket i sig är unikt internationellt sett, lämnas ett större utrymme 
åt andra aktörer med legitima krav på bolagets handlingar. Den Svenska Kodens 
regleringar syftar främst till att ge ägarna utökad insyn i bolags angelägenheter, men på 
ett sätt som inte är lika djupgående som SOX. Det är inte endast de nuvarande 
aktieägarna som anses vara intressenter, utan även framtida som ännu inte investerat i 
bolaget. Genom valberedningens transparens erbjuds en öppen dialog mellan 
intressenterna som t.ex. kunder, staten, långvare m.fl., och företaget, där de även har 
möjlighet att påverka styrelsens sammansättning. 
  
Media har blivit en allt viktigare intressent i bolagets intressentmodell. Aktieägarna får 
information om bolaget via bolagsstyrningsrapport, årsredovisning, bolagsstämma och 
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även media. Hur media väljer att framställa bolaget kan ge stora effekter hos framförallt 
de mindre aktieägarna, speciellt i de fall där oegentligheter misstänks. Ägarna är viktiga 
intressenter, eftersom de bidrar med kapital. Ägarna och deras investeringsvilja påverkas 
i sin tur av media och deras framställning av bolaget. Vid negativ exponering av ett visst 
bolag i media kan det påverka mindre aktieägare så att de avstår från att investera för att 
inte stödja bolagets handlingar.  
 
Volvoexemplet belyser medias makt när det gäller att offentliggöra bolags 
angelägenheter, genom att med starka ord krydda verkliga händelser och vinkla dem efter 
eget tycke. Enligt media pågick det ett sällan skådat maktspel, medan både bolagets 
styrelseordförande och den nye storägaren, bortförklarade det hela som en �luddigt 
skriven valberedningsinstruktion�3.  
 
Om intressentmodellen ställs i relation till den Svenska Koden, ser vi även staten och 
bland de viktigare intressenterna. Staten får en stor betydelse genom att de var med och 
utformade Koden, som grundades på corporate governance. Staten har också andra 
intressen i bolagens verksamhet, genom att de betalar skatter, bidrar med arbetstillfällen 
samt genom att staten äger andelar i flera av företagen.  
 

5.2.9 Kodens strävan efter en jämnare könsfördelning 
 
Den Svenska Koden innehåller en strävan om jämnare könsfördelning, något som 
respondenterna har delade åsikter kring. Vi har i denna fråga uppfattat en sida som ser det 
som mycket orimligt att ha en styrelse bestående av endast män, eftersom över 50 % av 
befolkningen ändå är kvinnor. Utvecklingen måste gå framåt och behöver även hjälp 
genom regleringar och kvoteringar av kvinnor i styrelsen, för att undvika kooptering som 
Bjurklo (2003) nämner. Genusteorierna beskriver att det finns gott om kompetenta 
kvinnor, men i många fall har de inte nått tillräckligt höga positioner, vilket är ett av de 
främsta rekryteringskriterierna.  Genom ett krav på jämnare könsfördelning, kan kvinnor 
släppas fram på ett annat sätt. Vi urskiljer också en motsida, som i och för sig ser strävan 
mot en jämnare fördelning som bra, men ser kravet om det som befängt. Deltagarna i en 
styrelse ska grundas på kompetens samt företagets behov. Dessutom ska det vara helt upp 
till ägarna att bestämma vilka som ska sitta i styrelsen. Styrelsen ska präglas av mångfald, 
där är det inte bara könsfördelningen som är det viktiga, utan även aspekter som etnicitet, 
kulturella erfarenheter m.m. som är viktiga. 
 
Eftersom antalet kvinnor med höga positioner och erfarenhet av styrelsearbete som sagt 
är begränsat, minskar urvalet. Detta problem upplevs av flera respondenter, som gärna 
skulle vilja se fler kvinnor i sina respektive styrelser. Många gånger är det samma fåtal 
kvinnor som tillfrågas av flera olika styrelser, vilket medför att de istället får för många 
uppdrag och risken för beroende ökar. 
 

                                                
3 Christer Gardell, 2007-05-15 
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Vi har även i problemdiskussionen behandlat styrelsens sammansättning när det gäller 
välkända namn. Många gånger innehar samma personer ett stort antal styrelseplatser och 
därmed ett pressat arbetsschema. Bland våra respondenter fick vi ett erkännande om att 
rekrytering ännu idag kan ske via ett bra namn med makt och många kontakter, trots att 
det var vanligare förr. Det övervägande svaret var ändå bland de tillfrågade, att de i 
valberedningarna försöker undvika alltför kända namn p.g.a. deras stora arbetsbörda. Det 
viktigaste är att finna en person som är engagerad, har ambition och integritet, tid att 
jobba och reflektera, samtidigt som en gedigen erfarenhet av att verka i ledande 
positioner krävs.  
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6  Slutsatser 
 

 
Syftet med vår uppsats var att undersöka relationen mellan valberedning, ägare och 
styrelse samt att genom detta studera vilken roll valberedningen har, utifrån den Svenska 
Koden för bolagsstyrning. Vi ville genom teori och empiri försöka bygga upp en 
förståelse hur förhållandet mellan dem ser ut och med hjälp av detta skapa en 
uppfattning som förklarar hur de agerar samt hur det påverkar förtroendet på 
kapitalmarkanden. I detta avsnitt besvaras problemformuleringarna som åtföljs av egna 
reflektioner samt förslag på fortsatta studier.  

 

 

6.1  Problemformuleringarna besvaras 
 
Hur ser valberedningens roll ut i förhållande mellan ägare och styrelse i svenska 
börsnoterade företag och till vilken grad samt på vilket sätt efterlevs regleringarna om 
valberedningen utifrån den Svenska Koden för bolagsstyrning? 
 
Valberedningen är ett fristående organ som ska verka som länken mellan styrelsen och 
samtliga aktieägarnas vilja. Valberedningens ledamöter består av representanter för de 
största ägarna, vilkas huvudsakliga uppgift är att lägga fram förslag till styrelseledamöter 
inför bolagsstämman. Målet med valberedningen är att skapa en så stark sammansättning 
i styrelsen som möjligt. Genom att Koden förespråkar att det är ägarna som ska utse 
valberedningen, ges möjlighet till en påverkan av styrelsen, och därmed företagets 
framtid, som inte tidigare fanns i samma utsträckning.  
 
Regleringarna om valberedningen utifrån den Svenska Koden för bolagsstyrning efterlevs 
till en hög grad. De avvikelser som förekommer, grundar sig främst på att företaget har 
en speciell ägarstruktur, d.v.s. att en ägare i fråga har ensam majoritet i rösteantalet.  
 

- Uppfattar ledamöter i valberedningar och styrelser, att det har skett en 
förändring i arbetet idag, från före Kodens införande?  

 
Redan innan Koden infördes använde sig många företag av en nomineringskommitté och 
själva arbetssättet i valberedningen är för dem inget nytt. Däremot ska arbetet numera 
vara transparent och processen ska ske öppet. Förslag till styrelseledamöter och övrig 
information ska presenteras på bolagets hemsida och allt ska organiseras och redovisas. 
Detta har lett till att mängden formalia ökat. Trots detta ses både Kodens regleringar och 
själva valberedningen som något positivt, eftersom tillsättningsprocessen har legitimerats 
och ger den öppenheten som krävs för att skapa förtroende. Det var inte länge sedan som 
Koden implementerades i det svenska näringslivet och flera av respondenterna anser 
därför att det ännu kan vara för tidigt att peka på punkter i Koden som kan behöva ändras.  
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En annan stor förändring är att eftersom ägarna nu representeras i valberedningen, vidgas 
rekryteringsbasen och nomineringen sker mer utifrån kompetens och erfarenhet, än kända 
namn. Därmed minskar risken för �kompisrekrytering�. Eftersom valberedningen 
representeras av ägarna och dessa indirekt tillsätter styrelsen, pekar mycket på att det kan 
leda till ökat förtroende hos ägarna. Förtroendet beror även på hur företaget uppfattas av 
marknaden samt hur det presenteras av media, vilket i sin tur påverkar investeringsviljan 
hos företagets intressenter. 
 
När valberedningen tillkom uppstod även frågan om oberoende och insiderinformation 
vilket tidigare inte fanns i samma utsträckning. All information kan inte lämnas till 
valberedningen, eftersom risken finns för kurspåverkan, vilket styrelsen och 
valberedningen numera måste uppmärksamma. 

 
- Har styrelsen förändrats på grund av Koden genom valberedningen gällande, 
sammansättning, kompetens och kön, samt ges tillräckliga garantier för 
kompetens och oberoende?  

 
Enligt Koden ska en jämnare könsfördelning eftersträvas och leda till att fler kvinnor får 
en plats i styrelsen. Det angelägna i valberedningens arbete är dock att styrelsen får en så 
optimal sammansättning som möjligt, där de viktigaste komponenterna är erfarenhet 
engagemang, ambition, tid och kompetens. Kön är därmed inte ett väsentligt kriterie, utan 
det är personens kvalifikationer som är avgörande. Sedan Kodens införande går det att 
urskilja förändringar i styrelsens sammansättning när det gäller en öppnare 
rekryteringsbas jämfört med tidigare. Valberedningen vill genom ägarna uppnå en så väl 
balanserad styrelse som möjligt, med kompetenser som kompletterar varandra för att 
tillgodose ägarnas intressen. Tidigare var det vanligare att styrelsen själv gav förslag till 
nya styrelsemedlemmar, vilket kunde leda till att det ofta var samma personer som valdes 
in och basen blev snävare. Oberoendet är en komplicerad faktor vid tillsättning av 
valberedningen, eftersom nivån av oberoende varierar mellan företagens struktur och 
deras omgivning. Detta gör det svårt att visa på att eventuella garantier kan lämnas för 
kompetens och oberoende, men valberedningen enligt Koden, säkerställer åtminstone att 
ägarnas intressen återspeglas i styrelsens sammansättning.   
 

- Hur sker anpassningen till eventuella ägarstrukturförändringar vid 
tillsättandet av kandidater i valberedningen? 

 
Vid situationer som förändrar ägarstrukturen ska det finnas tydliga instruktioner i varje 
bolag för hur sådana situationer ska hanteras. En nytillkommen storägare bör få möjlighet 
att med en representant delta i valberedningen. Den ägare som därmed flyttats ned i 
storleksordningen tvingas antingen ta bort sin representant eller om instruktionen tillåter, 
låta representanten sitta kvar. Eventuella anpassningar till förändringar i valberedningens 
representanter bör ske så snart som möjligt och ska även offentliggöras. Vid mindre 
förändringar i ägarstrukturen anses det däremot viktigare att behålla kontinuiteten i 
valberedningens arbete och inga justeringar genomförs.  
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6.2  Egna reflektioner över studiens slutsatser 
 
Generellt sett är det svårt att med bestämdhet dra några slutsatser utifrån studien, 
eftersom vi endast har intervjuat sju personer som delgett sina subjektiva åsikter. I vissa 
frågor har respondenternas åsikter skilts sig avsevärt, vilket också leder till att det inte går 
att dra någon generalisering utifrån slutsatserna. 
 

6.3  Förslag till vidare forskning 
 
Vi har under arbetets gång stött på många aspekter att undersöka vidare och eftersom 
Koden ännu är relativt ny kan det vara intressant att studera följande områden; 
 
! Hur relevant är Kodens riktlinjer om oberoende, sett ur både valberedningens 

och styrelsens perspektiv?  
 
! Hur vanligt det är med kooptering vid val av ledamöter i svenska bolag? 

 
! Undersöka valberedningens arbetsuppgifter vid revisorstillsättning samt 

incitament och hur lämpligt det är att låta valberedningen hantera detta? 
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Bilaga 1 
 
Statistisk undersökning: Antal företag som tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning, 
utifrån Stockholmsbörsens LargeCap-lista  
 

Företag Valberedning Röstantal
Antal 

medlemmar  
Alfa Laval JA   5  
Assa Abloy JA   4  
Atlas Copco JA 26% 4  
Axfood JA 40% 6  
Boliden  JA   7  
Carnegie NEJ Kommer få 3 till 5  
Castellum JA   5  
Electrolux JA   5  
Electa JA 44% 5  
Eniro JA   4  
Ericsson JA   5  
Fabege JA 30% 4  
Getinge JA   6  
Hakon Invest JA 70% 4  
H&M JA   6  
Hexagon JA   5  
Holmen JA   5  
Hufvudstaden NEJ   -  
Husqvarna JA 40% 5  
Industrivärden JA   5  
Investor JA 60% 5  
JM JA   5  
Kinnevik JA 50% 5  
Kungsleden JA 7% 4  
Latour JA   3  
Lundbergs NEJ   -  
Meda JA   5  
Melker Schörling NEJ Kommer få -  
MTG JA 50% 3  
NCC JA   4  
Nobia JA   5  
Nordea Bank JA   4  
OMX JA   5  
Oriflame JA   5  
Peab JA   3  
Q-Med JA   3  
Ratos JA   4  
Saab JA 50% 4  
Sandvik JA   4  
SAS JA   6  
SCA JA   6  
Scania JA   3  
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SEB JA 34,50% 5  
Seco Tools JA   5  
Securitas JA 44% 4  
SHB JA 29% 5  
Skanska JA   6  
SKF JA   4  
SSAB JA   3 till 5  
Stora Enso JA   4  
Swedbank JA   5  
Swedish Match JA   5  
Tele 2 JA 50% 4  
Telia Sonera JA   4  
Trelleborg JA 65% 5  
Volvo JA   6  
Vostok Nafta JA   3  
Öresund AB JA 41% 4  
     
Sammanställning:     
Antal företag: 58  Röstantal <50%: 10 
Valberedning: 54  Röstantal >50%: 7 
Medel antal 
medlemmar: 4,6  Röstantal ovisst: 41 
Tillämpning  93.1 %    
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Bilaga 2 
 
 
Hej 
 
Vi är tre studenter som läser vid Fakulteten för Ekonomi, IT och Kommunikation vid 
Karlstad Universitet. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats på 10 poäng rörande 
�valberedningens roll ör aktieägare och styrelse�.  
 
Anledningen till detta brev är att vi vill få kontakt med dig för en kortare intervju. Vi 
har full förståelse för att du i egenskap av din roll som styrelsemedlem, är mycket 
upptagen just nu. Därför vill vi inte ta mer än ca 30 min av din tid. Vår uppsats kommer 
att vara explorativ och bestå av frågor om valberedningens arbete och styrelsens syn på 
detta.  
 
Om du har tid att träffa oss för en kortare intervju, så kommer vi på din begäran att 
skicka frågor till dig i förväg. Även telefonintervjuer är av intresse.  
 
Vi är tacksamma om du så snart som möjligt kan meddela oss din möjlighet att 
medverka eller inte. Vi uppskattar om du kan medverka någon gång mellan veckorna 
18-20. 
 
 
Det går bra att kontakta någon av oss på;  
 
 
wictnyqv01@student.kau.se   emelfris01@student.kau.se  
0768-056 324     0739-311 342 
 
sabijoha01@student.kau.se 
0709-466 179 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
 
 
    
Wictoria Nyqvist      Emelie Frisk    Sabina Johansson  
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Bilaga 3 
 
 

 
 
 

Intervjuguide Valberedning 
 
 
! Respondent 
! Befattning/företag 
! Erfarenhet/bakgrund 
! Representerar följande ägande i valberedningen 
 
! Hur skulle du vilja beskriva valberedningens uppgifter och betydelse? 

 
 
! Vilka positiva samt negativa sidor ser du i valberedningens arbete? Vad skulle du 

vilja förändra? Hur vill du att valberedningen ska utvecklas? 
 
! Hur ser processen ut när valberedningen väljs? 

 
! Tycker du att tillsättningen av styrelsemedlemmar egentligen borde vara 

styrelsens arbete, som det var innan? Har valberedningen fått för mycket makt? 
 
 
! Vid rekrytering av nya styrelsemedlemmar har vi sett mönster att det ofta sker 

från samma krets, hur ser du på detta och tror du att valberedningen bidrar till att 
flera �nya� personer väljs in i styrelsen? 

 
! Valberedningen är beroende av den information som styrelsen ger dem. Vad vi 

förstått uppstår där en problematik då all information inte kan ges ut p.g.a. 
sekretessen och insiderinformation. Hur ser du på detta? Finns det risk att 
valberedningen gör felaktiga val eftersom de inte har all information? Vad kan det 
i så fall innebära för styrelsen och företaget? 

 
! Ger systemet i börsföretag med valberedning tillräckliga garantier för kompetens 

och oberoende i personval? 
 
! Hur hanteras oberoendet i valberedningen? 
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! Tror du att förtroendet för styrelsen ökar på grund av valberedningen? 

 
! Vilka ägare representerar du i valberedningen? Hur tänker du när du nominerar 

styrelsemedlemmar, utgår du då från den ägare du representerar? 
 
 
! Tror du att Koden har gjort någon skillnad med transparensen och trovärdigheten i 

valberedningen? 
 
! Hur ska den transparanta processen se ut och vad ska den innehålla? 

 
! Vad tycker du om Kodens krav på jämnare könsfördelning (3:2:1)? 

 
! Vid tillsättandet av valberedningen, hur detaljerat ska beslutet av de valda vara, då 

tillsättandet sker vid ett senare tillfälle? Om ägarstrukturen förändras under 
perioden hur ska då valberedningen ändras? 

 
! Är det någonting angående Koden/valberedningen som du tycker att vi har missat 

men ändå anser är väsentligt? 
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Bilaga 4 
 

 

 
 

INTERVJUGUIDE 
Valberedning enligt den svenska Koden för bolagsstyrning 

 
 
! Respondent 
! Befattning/företag 
! Erfarenhet/bakgrund 
 
! Hur kommer du i ditt arbete i kontakt med Koden/valberedningen och vilken är 

din inställning till den? 
 
! Vilka positiva samt negativa sidor ser du i valberedningens arbete? Vad skulle du 

vilja förändra? Hur vill du att valberedningen ska utvecklas? 
 
! Hur har nomineringen av styrelsemedlemmar påverkats av Koden i just ditt 

företag jämfört med tidigare? Hur har sammansättningen av styrelsen förändrats 
över tiden och har de eventuella förändringarna skett p.g.a. Koden? 

 
! Hur ser processen ut när styrelsen väljs? Har du sett några skillnader bland andra 

företag?  
 
! Hur ser processen ut när valberedningen väljs? 

 
! Hur ser du/företaget på Kodens föreskrifter om valberedning? Tycker du att 

tillsättningen av styrelsemedlemmar egentligen borde vara styrelsens arbete, som 
det var innan? Har valberedningen fått för mycket makt? 

 
! Vid rekrytering av nya styrelsemedlemmar har vi sett mönster att det ofta sker 

från samma krets, hur ser du på detta och tror du att valberedningen bidrar till att 
flera �nya� personer väljs in i styrelsen? 

 
! Valberedningen är beroende av den information som styrelsen ger dem. Vad vi 

förstått uppstår där en problematik då all information inte kan ges ut p.g.a. 
sekretessen och insiderinformation. Hur ser du på detta? Finns det risk att 
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valberedningen gör felaktiga val eftersom de inte har all information? Vad kan det 
i så fall innebära för styrelsen och företaget? 

 
! Hur hanteras oberoendet i valberedningen? 

 
! Anser du att det merarbete som Koden ger gör det svårare att rekrytera nya 

medlemmar till styrelsen? 
 
! Ger systemet i börsföretag med valberedningen tillräckliga garantier för 

kompetens och oberoende i personval? 
 
! Hur ska den transparanta processen se ut och vad ska den innehålla? 

 
! Tror du att Koden har gjort någon skillnad med transparensen och trovärdigheten i 

valberedningen? 
 
! Vad tycker du om Kodens krav på jämnare könsfördelning (3:2:1)? 

 
! Är det någonting angående Koden/valberedningen som du tycker att vi har missat 

men ändå anser är väsentligt? 
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Bilaga 5 
 
Relevanta paragrafer angående minoriteten 
 
Generalklausuler 
7:47§  
Bolagsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en 
aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. 
 
8:41§  
Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget får inte företa en rättshandling 
eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller 
någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. 
En ställföreträdare för bolaget får inte heller följa en anvisning av bolagsstämman eller 
något annat bolagsorgan, om anvisningen inte gäller därför att den strider mot denna lag, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. 
 
Likhetsprincipen 
4:1§  
Alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§. 
 
Majoritetskrav vid val 
7:41§  
Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet 
genom lottdragning, om bolagsstämman inte före valet beslutar att en ny omröstning skall 
genomföras i händelse av lika röstetal. Första stycket gäller inte om annat föreskrivs i 
bolagsordningen. I bolagsordningen får dock inte föreskrivas att det för giltigt val fordras 
fler röster än som anges i första stycket. 
 
Regler om kvalificerad röstmajoritet 
7:42§  
Ett beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
bolagsstämman, om inte annat följer av 43-45§§. 
 
7:43§  
I följande fall är ett beslut om ändring av bolagsordningen giltigt endast om det har 
biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa 
tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, nämligen om 
beslutet när det gäller redan utgivna aktier innebär att;  
 
1. aktieägarnas rätt till bolagets vinst eller övriga tillgångar minskas genom en föreskrift 
enligt3 kap. 3§ 
2. rätten att överlåta eller förvärva aktier i bolaget inskränks genom förbehåll enligt 4 kap 
8,18 eller 27§ eller 
3. rättsförhållandet mellan aktier rubbas. 
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7:44§  
I följande fall är ett beslut om ändring av bolagsordningen giltigt endast om det har 
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och nio tiondelar 
av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, nämligen om beslutet innebär att; 
 
1. det antal aktier för vilka aktieägarna får rösta vid bolagsstämman begränsas, 
2. av nettovinsten för räkenskapsåret, efter avdrag för vad som går åt för att täcka 
balanserad förlust, viss del skall avsättas till en bunden fond, eller 
3. användningen av bolagets vinst eller dess behållna tillgångar vid dess upplösning 
begränsas på annat sätt än som avses i 43 § 1 eller punkten 2 i denna paragraf. 
 
7:45§  
 
I följande fall är ett beslut om en sådan ändring av bolagsordningen som avses i 43 och 
44§§, trots vad som sägs där, giltigt, om det har biträtts av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
bolagsstämman, nämligen om; 
 
1. ändringen försämrar endast viss eller vissa aktiers rätt och samtycke till ändringen 
lämnas av samtliga vid bolagsstämman närvarande ägare av sådana aktier och dessa ägare 
tillsammans företräder minst nio tiondelar av alla aktier vars rätt försämras, eller  
2. ändringen försämrar endast ett helt aktieslags rätt och ägare till hälften av alla aktier av 
detta slag och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av detta slag 
samtycker till ändringen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


