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Sammanfattning 

På grund av bristande styrning av bolagsledningar har frågan om bolagsstyrning på senare 

år fått ökad aktualitet och en framskjutande roll i den bolagsrättsliga debatten, i såväl 

Sverige som EU. Inom EU har initiativ inletts för att harmonisera bolagsstyrningen för 

aktiemarknadsbolag, bl.a. i fråga om styrelsens sammansättning. Förevarande uppsats syftar 

till att utreda initiativen om styrelsens sammansättning samt den svenska regleringen, för att 

diskutera om det för Sveriges del finns något behov av ytterligare reglering samt hur 

eventuell reglering bör utformas.   

Bolagsstyrning utgör det system genom vilket företag styrs och kontrolleras. I Sverige 

återfinns regler om bolagsstyrning i lag, i svensk kod för bolagsstyrning samt hos andra 

normbildande organ. Inom EU har den pågående harmoniseringsprocessen av bolagsrätt 

och bolagsstyrning resulterat i en grönbok och en handlingsplan, där det framhålls att ökad 

mångfald i styrelser är viktigt för att uppnå effektivt styrelsearbete samt att ökad reglering 

är en förutsättning för att uppnå det. Grönboken skickades ut på remiss till 

medlemsstaterna varpå det från svenskt håll riktades stark kritik mot förstaget. Framförallt 

grundar sig remissinstanserna kritik i att den svenska regleringen inte anses vara i behov av 

ändringar samt att ökad reglering av styrelsens sammansättning skulle leda till att den 

privata äganderätten urvattnas.   

Efter en granskning av den svenska regleringen av styrelsens sammansättning har det 

förevisats att brister föreligger varför åtgärder bör vidtas.  I synnerhet bör de befintliga 

bestämmelserna i Koden avseende styrelsens sammansättning förbättras och förtydligas för 

att öka förutsättningarna för att aktieägarnas intresse tillvaratas. Vidare är Kommissionens 

förslag om styrelsens sammansättning fördelaktiga även om det inte kan konstateras ett 

behov av att införa regler på EU-nivå.  
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Abstract 

Due to lack of control of company management, in recent years, the issue of corporate 

governance has become more prominent in the company law debate, both in Sweden and 

the EU. The EU has launched initiatives to harmonize corporate governance for listed 

companies, including the board composition. The present thesis seeks to examine the 

initiatives regarding board composition and the Swedish regulation, in order to determine 

whether there is a need for further regulation in Sweden, and in that case how the 

regulation should be composed. 

Corporate governance is the system by which companies are managed and controlled. The 

Swedish corporate governance rules are found in law, in the Swedish Code of Corporate 

Governance and in other normative bodies. Within the EU the ongoing process of 

harmonization of company law and corporate governance has resulted in a Green Paper 

and an Action Plan, which emphasizes that greater diversity on boards is important to 

achieve effective board work and that greater regulation is a prerequisite in order to reach 

that objective. The Green Paper was sent out to the Member States for consultation 

whereat the Swedish respondents strongly criticized the proposals. In particular, the 

respondents believed that there is no need for further regulation concerning board 

composition and that regulation would dilute the private ownership. 

After having examined the Swedish regulation concerning board composition it has been 

shown that there are shortcomings, and that measures therefore should be taken. In 

particular, the existing provisions of the Code regarding the composition of the board 

needs to be improved and clarified in order to increase the chances of safeguarding the 

shareholders' interests. Imposing rules at EU level has not yet been justified, but however, 

the Commission's proposals on the composition of the board are beneficial and should be 

considered. 



 

 
i 

Förkortningslista 

ABL   Aktiebolagslag (2005:551) 

AMN   Aktiemarknadsnämnden 

CalPERS   California Public Employees´ Retirement System  

Ds.   Departementsserien 

LSP   Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda 

NGM   Nordic Growth Market 

OECD   Organization for Economic Co-operation and Development 

Prop.    Proposition  

RF   Regeringsform (1974:152) 

RFR   Rådet för finansiell rapportering 

SOU   Statens offentliga utredningar 

VD   Verkställande direktör 

ÅRL   Årsredovisningslag (1995:1554) 

 

 



 

 
ii 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 1 
1.2 Syfte .............................................................................................. 2 
1.3 Avgränsning .................................................................................. 2 

1.4 Metod och material ........................................................................ 3 
1.5 Disposition ..................................................................................... 5 

2 Allmänt om bolagsstyrning ................................................. 6 

2.1 Inledning ........................................................................................ 6 
2.2 Begreppet bolagsstyrning .............................................................. 6 
2.3 God bolagsstyrning ....................................................................... 7 
2.4 Behovet av bolagsstyrning ............................................................ 8 

2.5 Utvecklingen av modern bolagsstyrning ........................................ 9 
2.6 EU:s bolagsstyrning .................................................................... 10 

3 Bolagsstyrning i Sverige .................................................... 12 

3.1 Inledning ...................................................................................... 12 

3.2 En aktiv ägarfunktion ................................................................... 12 
3.3 Lagstiftning .................................................................................. 13 

3.3.1 Aktiebolagslag .................................................................. 13 
3.3.2 Årsredovisningslag ........................................................... 15 

3.4 Svensk kod för bolagsstyrning .................................................... 16 

3.4.1 Kodens syfte ..................................................................... 16 
3.4.2 Målgrupp ........................................................................... 16 

3.4.3 Följ eller förklara principen ................................................ 17 
3.4.4 Kodens innehåll och form ................................................. 17 

3.5 Andra normer som påverkar bolagsstyrningen ............................ 18 

4 Styrelsens sammansättning .............................................. 20 

4.1 Inledning ...................................................................................... 20 
4.2 Svensk reglering.......................................................................... 20 

4.2.1 Lagstiftning ....................................................................... 20 
4.2.2 Koden ............................................................................... 20 

4.2.3 Börsreglerna ..................................................................... 21 
4.3 Valberedningens roll i styrelsens sammansättning ..................... 22 

4.3.1 Det svenska valberedningssystemet ................................ 22 
4.3.2 Valberedningsarbetet i praktiken ...................................... 24 

4.4 Kommissionens initiativ ............................................................... 27 

4.4.1 Grönboken ........................................................................ 27 
4.4.2 Handlingsplanen ............................................................... 28 

5 Grönboken på remiss ......................................................... 30 

5.1 Inledning ...................................................................................... 30 

5.2 Grönbokens frågor om styrelsens sammansättning .................... 30 
5.3 Systematisering av remissvar ..................................................... 30 
5.4 Några inledande synpunkter ....................................................... 31 
5.5 Remissvar inkomna till Kommissionen ........................................ 32 

5.5.1 Övergripande kommentarer om Grönboken ..................... 32 
5.5.2 Remissvar – fråga 1 om rekryteringsprofiler ..................... 33 



 

 
iii 

5.5.3 Remissvar – fråga 2 om jämställdhetspolicy ..................... 35 

5.5.4 Remissvar – fråga 3 om könsfördelning ........................... 36 
5.6 Remissvar inkomna till regeringen .............................................. 36 

5.6.1 Övergripande kommentarer om Grönboken ..................... 36 
5.6.2 Remissvar – fråga 1 om rekryteringsprofiler ..................... 37 
5.6.3 Remissvar – fråga 2 om jämställdhetspolicy ..................... 37 
5.6.4 Remissvar – fråga 3 om könsfördelning ........................... 37 

6 Den privata äganderätten ................................................... 38 

6.1 Inledning ...................................................................................... 38 
6.2 Äganderättens betydelse ............................................................. 38 
6.3 Reglering av äganderätten .......................................................... 38 

6.4 Lagförslag om könsfördelning i styrelser – en inskränkning 
 i äganderätten? ........................................................................... 40 
6.5 Befintliga inskränkningar i äganderätten ..................................... 40 

7 Analys & slutsats ................................................................ 43 

7.1 Inledning ...................................................................................... 43 
7.2 Grönbokens remissvar ................................................................ 43 
7.3 Kommissionens initiativ i förhållande till svensk reglering ........... 48 
7.4 Utformning av eventuell reglering ................................................ 50 

7.5 Slutsats ....................................................................................... 52 

Referenslista ............................................................................ 54 



 

 
iv 

Bilagor 
Bilaga 1… ...................................................................................................... 59 

Bilaga 2… ...................................................................................................... 60 



 

 
1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2010 lanserade EU kommissionen (Kommissionen) en strategi1, även kallad 2020-

strategin, i syfte att stärka EU ur den finansiella kris som tog sin början 2008. Finanskrisen 

har medfört att flera års ekonomiska och sociala framsteg har raderats och således bidragit 

med en rad nya utmaningar för EU. Det har visat sig att den ekonomiska verkligheten 

utvecklas snabbare än politiken, varför det enligt Kommissionens mening krävs ett 

kraftfullt och samstämmigt agerande på politisk nivå. För att uppnå målet anför 

Kommissionen att EU måste omvandlas till en smart och hållbar ekonomi med hög 

sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning.2   

Som ett led i att bidra till förverkligande av målen i 2020-strategin har Kommissionen 

anfört att åtgärder måste vidtas för att garantera hållbar tillväxt och ett stabilare 

internationellt finanssystem. Det innefattar bl.a. frågor om bolagsstyrning i 

aktiemarknadsbolag.3 Bolagsstyrning utgör det system som styr och kontrollerar bolag och 

avser förhållandet mellan ett företags ledning, styrelse, aktieägare samt andra intressenter.4  

Ett första initiativ inleddes i och med att Kommissionen 2011 utkom med grönboken ”En 

EU-ram för bolagsstyrning” (Grönboken)5, med syfte att bedöma hur effektivt det 

europeiska ramverket för bolagsstyrning är idag.6 I förevarande grönbok behandlas centrala 

områden inom bolagsstyrning såsom frågor kring styrelsen, aktieägarna och användningen 

av bolagsstyrningskoder.7 I den efterföljande handlingsplanen ”Europeisk bolagsrätt och 

bolagsstyrning - ett modernt regelverk för mer engagerade aktieägare och hållbara företag” 

(Handlingsplanen) betonar Kommissionen att bristande bolagsstyrning i 

aktiemarknadsbolag utanför finanssektorn inte har varit en bidragande orsak till 

                                                 
1 Meddelande från kommissionen: Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, Bryssel den 

3.3.2010, (KOM(2010) 2020 slutlig). 

2 KOM(2010) 2020 slutlig, s. 5. 

3 Grönbok – en EU-ram för bolagsstyrning, Bryssel den 5.4.2011 (KOM(2011) 164 slutlig), s. 2. 

4 Report of the Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance, Gee Publishing, 
Storbritannien 1992, s. 15 samt OECD Principles of corporate governance, OECD Publications, Paris, 
draft revised 2004, s. 11. 

5 KOM(2011) 164 slutlig. 

6 KOM(2011) 164 slutlig, s. 2.   

7 KOM(2011) 164 slutlig. s. 3. 
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finanskrisen och därav inte har givit anledning till lika stor oro. Emellertid har vissa brister 

konstaterats även där, varför åtgärder måste vidtas.8 

 Grönboken har skickats ut på remiss till olika myndigheter, företag och organisationer i 

medlemsstaterna, varpå en diskussion har inletts om hur de gällande reglerna kan 

förbättras.9 En av de frågor som tas upp i grönboken handlar om striktare reglering 

avseende styrelsens sammansättning, i syfte att bl.a. uppnå större mångfald i styrelser. Det 

framhålls att ökad mångfald i styrelser leder till att bättre beslut kan fattas i företaget då 

styrelsemedlemmarna har olika värderingar, synpunkter och kompetenser.10 I remissvaren 

från Sverige har förslaget kritiserats och många instanser menar på att ytterligare reglering 

på området, i synnerhet på EU-nivå, kan komma att få negativa konsekvenser för den 

svenska bolagsstyrningsmodellen.11  

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda det svenska regelverket avseende styrelsesammansättningar i 

aktiemarknadsbolag för att avgöra om det i svensk rätt finns behov av ytterligare reglering 

på området. Utgångspunkten i utredningen är förslagen som diskuteras i två av 

Kommissionens initiativ om bolagsstyrning – grönboken och handlingslanen – samt 

tillhörande remissvar, varvid en jämförelse görs med gällande svensk rätt. I fråga om 

remissvaren omfattas uppsatsens syfte även av en redogörelse för och utvärdering av 

instansernas svar samt argumentation i frågan. Vidare syftar uppsatsen till att utreda hur en 

eventuell reglering bör utformas.  

1.3 Avgränsning 

Som det framgår av avsnitt 2.2 nedan tillämpas olika benämningar på begreppet corporate 

governance. Exempelvis används företagsstyrning som översättning av EU:s översättare och 

därav återkommer begreppet även i svenska utredningar och förarbeten. Genomgående 

                                                 
8 Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska kommittén samt regi-

onkommittén. Handlingsplan: Europeisk bolagsrätt och bolagsstyrning - ett modernt regelverk för mer engagerade aktieäga-
re och hållbara företag, Strasbourg den 12.12.2012 (KOM(2012) 740 slutlig), s. 3. 

9 KOM(2011) 164 slutlig, s. 20 samt KOM(2012) 740 slutlig, s. 3. 

10 KOM(2011) 164 slutlig, s. 5. 

11 Se exempelvis http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-
framework/individual-replies/sn_en.pdf s. 7 (2013-04-17)  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework/individual-replies/sn_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework/individual-replies/sn_en.pdf


 

 
3 

under uppsatsens framställning används dock endast termen bolagsstyrning synonymt med 

engelskans corporate governance.12   

I fråga om grönbokens remissvar granskas endast de yttranden som har skickats från 

Sverige. Eftersom uppsatsen är avgränsad till att utreda ur ett svenskt perspektiv är således 

endast remissvar från Sverige av intresse.   

I grönboken delas frågan om styrelsens sammansättning upp i tre delar: olika 

yrkeskvalifikationer, internationell diversifiering samt jämn könsfördelning. I den 

efterföljande Handlingsplanen behandlas inte frågan om internationell diversifiering 

specifikt varför den inte heller gör det i uppsatsen. Detta då Handlingsplanen utkom efter 

grönboken och innehåller de överväganden som Kommissionen fortfarande avser att 

företa. Eftersom internationell diversifiering inte behandlas i Handlingsplanen anses frågan 

inte längre vara aktuell. 

I fråga om intervjuundersökningen om valberedningsarbetet i praktiken13, i avsnitt 4.3.2 

nedan, redogörs det endast för de delar som är relevanta för uppsatsens syfte. Det ska 

härvid framhållas att undersökningen genomfördes 2008 då den första Koden fortfarande 

gällde och har sedan dess reviderats två gånger.  Därav har en del av bestämmelserna om 

valberedningen ändrats eller tagits bort och således uteslutits ur uppsatsens framställning. 

1.4 Metod och material 

Förevarande uppsats innehåller både deskriptiva och normativa delar. Den deskriptiva 

delen tar sikte på att tolka, systematisera och värdera befintliga rättskällor och dess fakta för 

att fastställ gällande rätt – de lege lata14. Det avser en beskrivning av bolagsstyrningens 

regelverk, dess utveckling inom såväl Sverige som EU och specifikt om styrelsens 

sammansättning. Uppsatsens normativa del utgörs av problematisering samt 

ställningstaganden med ändamål att besvara uppsatsens syfte. Häri diskuteras och 

utvärderas informationen från uppsatsens deskriptiva del för att fastställa hur eventuella 

rättsregler bör utformas – de lege ferenda15. Uppsatsens analys företas med utgångspunkt i att 

                                                 
12 Se exempelvis KOM(2012) 740 slutlig samt Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, Studentlitteratur, Polen 2007, 

s. 54. 

13
 http://www.bolagsstyrning.se/media/21440/valberedningsarbete_i_praktiken.pdf (2013-04-16) 

14 Lehrberg, Bert. Praktisk juridisk metod, 6 uppl. Institutet för Bank - och Affärsjuridik AB, Uppsala 2010, s. 
167. 

15 Lehrberg, Bert. Praktisk juridisk metod, s. 167. 

http://www.bolagsstyrning.se/media/21440/valberedningsarbete_i_praktiken.pdf
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det finns fog för Kommissionens initiativ om bolagsstyrning. Detta då syftet inte är att 

avgöra huruvida Kommissionen har lyckats påvisa att det finns en grund till den reglering 

som föreslås, utan om det ur ett svenskt perspektiv finns behov ändringarna i fråga. Dock 

kommenteras det i uppsatsens slutsats om huruvida kommissionen har lyckats påvisa att 

det finns underlag för initiativen.    

I arbetet med uppsatsen prioriteras rättskällor med högre rättskällevärde framför de med 

lägre rättskällevärde. Därav tillämpas främst primärkällor och vid behov, då komplettering 

anses nödvändig, hämtas information från sekundärkällor.  

Materialet från rättskällor i svensk rätt utgörs främst av lagtext, förarbeten och doktrin. 

Någon praxis finns inte på området varför det inte behandlas i uppsatsen. I fråga om 

lagtext hämtas information avseende bolagsorganen, om bolagsstyrningsrapporten 

huvudsakligen från aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och årsredovisningslagen 

(1995:1554) (ÅRL). Den främsta rättskällan i bolagsstyrningssammanhang är svensk kod 

för bolagsstyrning (Koden)16, då den reglerar styrelsens sammansättning i 

Aktiemarknadsbolag.17 Avseende såväl lagtext som Koden hämtas information från dess 

förarbeten vid behov av utfyllande redogörelser. Såväl propositioner (prop.), 

departementsserien (Ds.) som statens offentliga utredningar (SOU) användas i uppsatsens 

arbete. Av störst betydelse är SOU då det inte finns någon proposition avseende Koden. 

Vidare regleras även styrelsens sammansättning i aktiemarknadsbolag i NASDAQS 

regelverk för emittenter (börsreglerna)18, varför de undersöks. 

Som ett komplement till beskrivningen av reglerna om det svenska valberedningssystemet 

sammanställs resultatet från en intervjuundersökning om valberedningsarbetet i praktiken. 

Intervjuundersökningen är utförd för kollegiet och är av relevans i uppsatsen då den 

belyser de problem som föreligger i valberedningsarbetet i svenska aktiemarknadsbolag. 

Materialet från EU-rätten utgörs av direktiv, rekommendationer, förberedande rättsakter 

samt doktrin. De förberedande rättsakterna utgör en viktig funktion då utgångspunkten för 

uppsatsen är de initiativ som Kommissionen har tagit för att öka regleringen av 

styrelsesammansättningar i aktiemarknadsbolag, i och med grönboken och 

                                                 
16 Svensk kod för bolagsstyrning, 1 februari 2010. 

17 Avsnitt 4 Koden. 

18 NASDAQ OMX Stockholm, Regelverk för emittenter, 1 februari 2012.  
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Handlingsplanen. Framförallt är remissvaren avseende grönbokens frågor, då specifikt om 

styrelsens sammansättning, av stor vikt då de utgörs av synpunker på grönbokens innehåll 

från svenska organisationer, företag samt myndigheter. 

1.5 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel görs en allmän redogörelse för bolagsstyrning. Det ges en 

förklaring till begreppets ursprung samt till varför reglering på området är viktigt. 

Avslutningsvis beskrivs utvecklingen av modern bolagsstyrning samt EU:s försök till 

harmonisering av bolagsstyrningen. I kapitel tre presenteras de lagar och normer som finns i 

Sverige på bolagsstyrningens område. Vidare i kapitel fyra ges en närmare redogörelse för 

regleringen av styrelsens sammansättning i svensk rätt samt en beskrivning av 

Kommissionens initiativ på området. Häri presenteras även valberedningen, vilken spelar 

en stor roll i tillsättningen av styrelseledamöter i aktiemarknadsbolag. Det innefattar en 

beskrivning av valberedningssystemet samt en framställning av hur valberedningsarbetet 

fungerar i praktiken. I kapitel fem presenteras remissvaren på grönboken, avseende 

styrelsens sammansättning, som har inkommit till såväl regeringen som till Kommissionen. 

Det följs i kapitel sex av en granskning av remissinstansernas främsta argument emot 

Kommissionens initiativ, vilket avser frågan om den privata äganderätten. Avslutningsvis i 

kapitel sju presenteras analyser samt slutsatser för att besvara uppsatsens syfte.  
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2 Allmänt om bolagsstyrning 

2.1 Inledning 

Styrelsens sammansättning utgör en del av det system som kallas bolagsstyrning, varför det 

är av intresse att ge en överblick över bolagsstyrningens innebörd samt utveckling. 

Inledningsvis görs en redogörelse för betydelsen av begreppet bolagsstyrning samt för hur 

begreppet har utvecklats i Sverige från engelskans corporate governance. Vidare beskrivs 

vikten av god bolagsstyrning samt hur behovet av bolagsstyrning uppkom i samband med 

att de första stora aktiebolagen bildades. Avslutningsvis behandlas utvecklingen av den 

moderna bolagsstyrningen samt bolagsstyrningen inom EU. 

2.2 Begreppet bolagsstyrning 

Bolagsstyrning är en översättning av engelskans corporate governance, vilket är ett begrepp 

som befinner sig under utveckling och som ännu inte har fått någon fast och allmänt 

etablerad innebörd. Därav finns ett flertal olika definitioner vilka fokuserar på skilda 

aspekter av företagets styrning. Vanligtvis utgår de olika definitionerna från nationellt skilda 

juridiska system, ägarstrukturer samt traditioner för ägande och styrning av företag.19   

Av stor betydelse är den definition som anges i Cadbury-rapporten20 som utkom 1992 i 

Storbritannien (se även avsnitt 2.5), vilken har påverkat många efterföljande försök att 

definiera begreppet i Europa.21 I rapporten definieras corporate governance som "the 

system by which companies are directed and controlled".22 Fritt översatt till svenska 

betyder det att corporate governance utgör det system genom vilket företag styrs och 

kontrolleras, med den underförstådda innebörden att det är ägarnas ansvar att utöva denna 

styrning och kontroll.23 En annan definition av begreppet är den som anges i Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) principles of corporate 

                                                 
19 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet - Betänkande från Förtroendekommissionen, Stockholm 2004, s. 165. 

20 Report of the Committée on The Financial Aspects of Corporate Governance. 

21 Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 54. 

22 Report of the Committée on The Financial Aspects of Corporate Governance, s. 15.  

23 SOU 2004:47, s. 166. 
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governance.24 Enligt OECD:s definition är bolagsstyrning: relationer mellan ett bolags 

ledning, dess styrelse, aktieägare, samt olika intressenter.25  

Sammantaget kan det sägas att begreppet bolagsstyrning innefattar tankegångar och 

bestämmelser om hur bolag ska ägas och styras.26 Det avser det system av ägare, 

institutioner och regler som ska utformas för att skapa den styrning och kontroll som på 

bästa sätt bidrar till effektivitet dels i enskilda företag, dels i näringslivet som helhet.27 Det 

ska tilläggas att den s.k. Förtroendekommissionen i ett delbetänkande från 2004 valde att 

utgå från det synsätt på begreppet som Cadbury-rapporten ger uttryck för.28  

I Sverige förekommer utöver termen bolagsstyrning även andra översättningar av corporate 

governance begreppet, som exempelvis ägarstyrning och företagsstyrning.29 Någon allmänt 

vedertagen översättning av begreppet corporate governance etablerades inte i Sverige 

förrän publiceringen av Förtroendekommissionens delbetänkande från 2004. I 

delbetänkandet diskuterades såväl termen ägarstyrning som företagsstyrning som möjliga 

alternativ men kom att förkastas. Istället föreslogs bolagsstyrning som en översättning av 

den engelska termen, då det bl.a. ansågs vara en mer närliggande översättning än andra 

begrepp som tidigare använts. Således är bolagsstyrning, i och med 

Förtroendekommissionens ställningstagande, ett relativt nytt begrepp i det svenska 

språket.30  

2.3 God bolagsstyrning 

God bolagsstyrning innebär att bolag drivs på ett så effektivt sätt som möjligt, med 

utgångspunkt i aktieägarnas intresse. Om god bolagsstyrning uppnås kan det bidra till att 

förtroendet bland allmänheten och kapitalmarknaden stärks, vilket i sin tur kan skapa goda 

                                                 
24 OECD Principles of corporate governance.  

25 OECD Principles of corporate governance, s. 11. 

26 Svernlöv, Carl. Svensk kod för bolagsstyrning - Med kommentar för praktisk tillämpning, 3 uppl. Norstedts Juridik 
AB, Vällingby 2008, s. 26. 

27 Skog, Rolf. En svensk kod för bolagsstyrning - Vad är det för något och vad innebär den? Stockholm centre of com-
mercial law, Uppsala 2005, s. 12. 

28 SOU 2004:47, s. 162. 

29 Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 54. 

30 SOU 2004:47, s. 161 f.  
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förutsättningar för bolagets försörjning av riskvilligt kapital.31 

En förutsättning för att skapa välstånd och tillväxt i det marknadsekonomiska systemet är 

att företag styrs på ett lämpligt sätt. God bolagsstyrning är således inte bara viktigt för 

företagets ägare och kapitalmarknaden utan även för samhället som helhet. Forskningen 

kring bolagsstyrning tyder mycket på att god bolagsstyrning spelar en betydande roll i 

skapandet och utvecklingen av framgångsrika företag, vilket följaktligen kan ha en stor 

påverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen i stort.32 

2.4 Behovet av bolagsstyrning 

När de första egentliga aktiebolagen bildades var de relativt små och bestod av en 

begränsad ägarkrets. Därav kunde ägarna i stor utsträckning själva påverka företaget. 

Situationen ändrades framemot slutet av 1800-talet i Förenta staterna i och med 

järnvägsbygget och den snabbt växande amerikanska industrin. Det enorma behovet av 

kapital kunde då inte längre tillgodoses av enskilda investerare varför aktierna spreds till en 

bredare ägarkrets i ett försök att skapa kapital till bolagets investeringar. Det resulterade i 

att ägarna distanserades från bolagets skötsel och följaktligen att de stora aktiebolagen inte 

längre leddes av aktieägarna utan av professionella företagsledare.33 

För att kunna tillgodose kapitalbehoven var ägarspridningen och separationen av ägande 

och företagsledning nödvändig. Emellertid kom det att bli problem för ägarna i form av en 

intressekonflikt mellan aktieägare och företagsledning, det s.k. agentproblemet. 

Agentproblemet är ett uttryck som myntades på 1930-talet i boken "the modern 

corporation and private property", där författarna diskuterar de växande klyftorna mellan 

ägandet och förvaltningen av företag.34 Problemet kan förekomma i aktiemarknadsbolag 

och större aktiebolag där ägarna inte sammanfaller med företagsledningen, vilket ökar 

risken för att företagsledningen inte agerar i ägarnas intresse.35 Som en följd av 

agentproblemet har det uppkommit ett behov av att utöva en indirekt styrning och kontroll 

av styrelse och ledning för att ägarna ska kunna försäkra sig om att bolaget sköts utifrån 

                                                 
31 http://www.bolagsstyrning.se/koden/syfte (2013-04-02). 

32 SOU 2004:47, s. 162. 

33 Stattin, Daniel. Bolagsorgan och bolagsstyrning – en lärobok, Uppsala universitet, Uppsala 2008, s. 35. 

34 Berle, Adolf A. Means, Gardiner C. The modern corporation and private property, Macmillian Company, New 
York 1932, s. 112 ff. 

35 Skog, Rolf. En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär det? s. 12. 

http://www.bolagsstyrning.se/koden/syfte
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deras intressen.36 

2.5 Utvecklingen av modern bolagsstyrning 

Utvecklingen av den moderna bolagsstyrningen sägs ha tagit sin börja i Förenta staterna på 

1980-talet, med den kaliforniska pensionsfonden California Public Employees´ Retirement 

System (CalPERS). Fonden hade uppmärksammat att företagsledningarna hade skapat 

system för att bibehålla sina positioner i företaget och därav fokusera på sitt eget bästa 

istället för aktieägarnas. Avslöjandet fick till följd att CalPERS 1987 presenterade ett 

handlingsprogram för bolagsstyrning i de företag man investerade i.37    

I Europa fick bolagsstyrningsfrågorna fick sitt genombrott på 1990-talet i och med att den 

s.k. Cadbury-rapporten publicerades i Storbritannien.38 Rapporten var resultatet av en 

utredning som initierades med anledning av en rad uppmärksammade företagsskandaler 

under senare delen av 1980-talet, vilka delvis berodde på dåligt styrelsearbete. 

Huvudområdena som behandlas i rapporten är styrelsens sammansättning, arbetssätt samt 

kontroll.39 Ifrågavarande rapport, samt ett flertal andra rapporter som följde under åren 

därefter, sammanställdes 1998 till en samlad kod för styrning av brittiska 

aktiemarknadsbolag, den s.k. Combined Code40. Utvecklingen i Storbritannien har lett till 

att ett stort antal länder har tagit initiativ till instiftande av egna nationella 

bolagsstyrningskoder i såväl Europa som i övriga delar av världen (se avsnitt 3.4 om den 

svenska Koden).41 

I Sverige har debatten om bolagsstyrning pågått under en längre tid, trots att själva 

begreppet bolagsstyrning är relativt nytt.42 Den händelse som i Sverige brukar ses som 

genombrottet för det moderna synsättet för bolagsstyrning är den s.k. Volvo-Renault-

affären 1993. Volvo planerade ett samgående med Renault, vilket stoppades av några av de 

                                                 
36 Sevenius, Robert. Örtengren, Torsten. Börsrätt, 3 uppl. Studentlitteratur AB, Spanien 2012, s. 360. 

37 SOU 2004:47, s. 167. 

38 Report of the Committée on The Financial Aspects of Corporate Governance, s. 14 samt SOU 2004:47, s. 
167. 

39 Report of the Committée on The Financial Aspects of Corporate Governance, s. 14 f.  

40 The combined code on corporate governance, Storbritannien 1998. (Den gällande brittiska bolagsboden 
publicerades 2012) 

41 SOU 2004:47, s. 167. 

42 Se bl.a. i SOU 1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv, huvudbetänkande från Ägarutredningen, Stockholm 
1988, s. 18 samt Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 45.  
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stora ägarinstitutionerna efter interna skiljaktigheter i Volvos högsta ledning. Det ledde 

vidare till att hela styrelsen avgick. Händelse kom att ge upphov till en intensifierad debatt 

om de institutionella ägarnas ansvar och sätt att utöva ägarrollen.43   

2.6 EU:s bolagsstyrning 

På grund av ett allmänt tilltagande intresse för bolagsstyrningsfrågor i medlemsstaterna, i 

synnerhet med anledning av inträffade företagsskandaler, har EU på senare år varit starkt 

drivande i frågor om bolagsstyrning. Ändamålet är att öka den globala effektiviteten och 

konkurrenskraften bland företag inom EU samt att återställa de europeiska investerarnas 

förtroende för näringslivet.44  

År 2002 utkom den s.k. Winter-rapporten,45 en utredning initierad av Kommissionen, där 

det föreskrivs att EU planerar att lansera en ny struktur för regleringen av bolagsrättsliga 

frågor. Enligt rapporten bör regleringen bestå av en kombination av direktiv och 

rekommendationer.46 På grundval av Winter-rapporten utarbetade Kommissionen en 

handlingsplan för modernare bolagsrätt och effektivare bolagsstyrning i EU,47 där 

bolagsstyrningsfrågor fick högsta prioritet.48 Handlingsplanen var tänkt att bli en nystart för 

harmoniseringsprocessen för bolagsrätten i EU för att därav kunna följa utvecklingen av de 

europeiska företag som alltmer inriktar sig på verksamhet över nationsgränserna. I 

handlingsplanen anges två centrala mål: att stärka aktieägarnas rättigheter och skyddet för 

tredje person samt att främja företagens effektivitet och konkurrenskraft.49 

Handlingsplanen har resulterat i ett antal olika åtgärder och nya regelverk som exempelvis 

Kommissionens rekommendation om ersättning till ledande befattningshavare50, samt 

                                                 
43 SOU 2004:47, s. 167 f. 

44 Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 215. 

45 Report of the high level group of company law experts on: A modern regulatory framework for company 
law in Europe, Brussels 2002. 

46 Report of the high level group of company law experts on: A modern regulatory framework for company 
law in Europe, s. 4. 

47 Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet: Modernare bolagsrätt och effektivare fö-
retagsstyrning i Europeiska Unionen – Handlingsplan (KOM (2003) 284), Bryssel den 21.5.2003 samt Seve-
nius, Robert. Bolagsstyrning, s. 224.  

48 Skog, Rolf. En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den, s. 14. 

49 KOM (2003) 284, s. 8 f samt Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s.224.  

50 Kommissionens rekommendation av den 14 december 2004 om att främja en lämplig ordning för ersätt-
ningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag (2004/913/EG). 
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Kommissionens rekommendation om företagsexterna ledamöter.51 

Idag utgörs ramen för bolagsstyrning av aktiemarknadsbolag inom EU av en kombination 

av lagstiftning och icke-bindande regler, däribland rekommendationer och 

bolagsstyrningskoder.52 Trots att bolagsstyrningskoder inte regleras på EU-nivå utan 

nationellt, främjas tillämpningen genom krav på att aktiemarknadsbolag uppger en kod i sin 

årsberättelse om bolagsstyrning.53 

 

                                                 
51 Kommissionens rekommendation av den 15 februari 2005 om uppgifter för företagsexterna styrelseleda-

möter med tillsynsfunktion i börsnoterade bolag och om styrelsekommittéer (2005/162/EG), och Sevenius, 
Robert. Bolagsstyrning, s. 226.  

52 KOM(2011) 164 slutlig, s. 2. 

53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 14 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 
78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG om sammanställd redovisning, 
86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut och 
91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag. Art. 46a 1a(i). samt 
grönbok om en EU-ram för bolagsstyrning, Bryssel den 5.4.2011 (KOM(2011)164 slutlig), s. 2. 
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3 Bolagsstyrning i Sverige 

3.1 Inledning 

I föregående kapitel gavs en översiktlig beskrivning av bolagsstyrningens betydelse samt 

utveckling. Detta kapitel ger således en mer ingående redogörelse för uppbyggnaden av 

bolagsstyrningens regelverk i Sverige. Inledningsvis beskrivs betydelsen av att ha aktiva 

ägare i aktiebolag. Vidare presenteras lagstiftningen på bolagsstyrningens område, vilken 

främst utgörs av ABL och ÅRL. Det följs av en presentation av Koden samt andra normer 

som påverkar bolagsstyrningen. Kapitlet avser att ge läsaren en grundläggande orientering i 

den svenska bolagsstyrningen och är således inte uttömmande.   

3.2 En aktiv ägarfunktion 

I bolagsstyrningssammanhang är förarbetena till nya ABL, Aktiebolagets organisation54 

samt propositionen55 med samma namn, av stort intresse.56 I förarbetena betonas 

betydelsen av en aktiv ägarfunktion i företag och har kommit att utgöra basen för nya 

ABL.57 För att upprätta funktionen anförs att aktieägare dels måste få möjlighet att 

förändra strukturen i företaget, dels en rätt att utöva inflytande över bolagsorganen.58 Det 

framhålls vidare att regler som främjar en aktiv ägarfunktion i företag skapar 

förutsättningar för en fortlöpande och snabb anpassning av företagets organisation och 

verksamhet till omvärldsförändringar. Enligt förarbetena innebär regler av detta slag således 

en fördel för det enskilda företaget men även för näringslivet i stort.59 

Även i Koden framhålls vikten av en aktiv ägarfunktion i företag. Det anförs att en väl 

avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och bolagsledning uppnås genom att aktieägarna 

aktivt deltar i stämman. Vidare påpekas det att ägarstrukturen i svenska börsbolag, där 

ägandet vanligtvis domineras av en eller ett fåtal större aktieägare, skiljer sig betydligt från 

förhållandena i bl.a. Storbritannien och Förenta staterna vilka ofta utgörs av en starkt 

splittrad ägarbild. Resultatet har blivit att ägare i svenska börsbolag ofta utövar sin ägarroll 

                                                 
54 SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation - Delbetänkande av Aktiebolagskommittén, Stockholm 1995.  

55 Prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation. 

56 Stattin, Daniel. Bolagsorgan och bolagsstyrning – En lärobok, s. 26. 

57 SOU 1995:44, s. 11 samt Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 127. 

58 SOU 1995:44, s. 11.  

59 Prop. 1997/98:99, s. 75. 
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aktivt och tar ett särskilt ansvar för bolaget genom att exempelvis engagera sig i styrelsen.60 

3.3 Lagstiftning 

3.3.1 Aktiebolagslag 

I svensk lagstiftning utgör ABL grunden för bolagsstyrningen. Ur ett bolagsstyrningsper-

spektiv är reglerna rörande bolagsorganens funktioner och arbetssätt några av de viktigaste 

bestämmelserna i ABL.61  

I aktiebolagskonstruktionen finns tre grundläggande problemställningar inbyggda. Samtliga 

utgör diverse intressekonflikter vilka ABL försöker lindra och förebygga genom olika 

regleringsmodeller.62 Intressekonflikterna uppkommer mellan olika intressenter till följd av 

de ofullständiga insyns- och övervakningsmöjligheter som den ena parten är underkastad. 

Den första intressekonflikten står mellan företagsledning och aktieägare. Den regleras 

genom bestämmelsen om lojalitetsplikt, vars funktion är att förhindra företagsledningen 

från att missbruka sitt direkta inflytande över företaget. Vidare föreligger en 

intressekonflikt mellan majoritetsaktieägare och minoritetsaktieägare, vilken regleras genom 

minoritetsskyddet. I likhet med regeln om lojalitetsplikt har minoritetsskyddet till syfte att 

tillförsäkra ett skydd mot missbruk. Slutligen föreligger en intressekonflikt mellan 

aktieägare och borgenärer. Den förebyggs genom borgenärsskyddet, vilket koncentreras till 

reglerna för tillskapandet och upprätthållandet av bl.a. aktiekapital.63 

Vidare präglas ABL av en strikt intern makt- och funktionsfördelning som är uppbyggd av 

de fyra bolagsorganen: bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör (VD) samt revisor. 

Funktionsfördelningen utgörs av en uppdelning av företaget, framförallt i fråga om 

beslutsfattandet, vilket innebär att beslutsfattande sker på olika nivåer i organisationen. 

Maktfördelningen medför även en uppdelning av uppgifter mellan de olika funktionärerna i 

företaget.64 

Bolagsstämman utgörs av företagets ägare och är det högsta beslutande organet i 

                                                 
60 Koden, s. 9. 

61 Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 126. 

62 Sevenius. Robert, Bolagsstyrning, s. 128.   

63 Bergström, Clas. Samuelsson, Per. Aktiebolagets grundproblem, 3 uppl. Norstedts Juridik, AB, Vällingby 2011, 
s. 18 ff. 

64 Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 128. 
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aktiebolaget.65 Det är således genom stämman som aktieägarna har inflytande över 

beslutsfattandet i bolaget.66 I normalfallet är det bolagsstämman som i utser såväl styrelse 

som revisor.67 Det omfattar inte VD, då denne utses av styrelsen.68 Bolagsstämmans 

ställning innebär att den kan ge direktiv till företagets styrelse och verkställande direktör 

som i princip måste följas då dessa är underordnade bolagsstämman. I bolagsstämmans 

omnipotens föreligger dock begränsningar, såsom att bolagsstämman inte får inkräkta på 

andra bolagsorgans exklusiva kompetens.69  

Då bolagsstämman i normalfallet endast sammanträder en gång per år utgör styrelsen den 

främsta företrädaren för företaget.70 Till skillnad från bolagsstämman vars huvuduppgift är 

att fatta beslut i företaget innehar styrelsen ställningen av det styrande organet, vilket 

innefattar organisering och förvaltning av företaget.71 Styrelsen har således till uppgift att 

uppfylla det verksamhetsföremål som fastställts av bolagsstämman.72 Vidare ankommer det 

på styrelsen att se till att företaget ger avkastning i enlighet med det lagstadgade 

vinstsyftet.73  

Vidare har VD den verkställande funktionen i företaget.74 VD ska handha den löpande 

förvaltningen, dvs. den kontinuerliga ledningen av verksamheten, i enlighet med de 

riktlinjer och instruktioner som styrelsen angivit.75 Vad som utgör löpnade förvaltning står 

inte uttryckligen i lag utan beror huvudsakligen på företagets verksamhet och storlek.76 

Därutöver får VD vidta åtgärder som vanligtvis utgör styrelsens kompetensområde i de fall 

                                                 
65 Sevenius, Robert. Praktisk bolagsstyrning – Roller, uppgifter och ansvar, Bonniers, Lettland 2010, s. 80. 

66 7 kap 1 § ABL. 

67 8 kap 8§ och 9 kap 20§ ABL.   

68 8 kap 27§ ABL. 

69 Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 133. 

70 8 kap 35 § ABL samt Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 134. 

71 8 kap 4 § ABL samt Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 134. 

72 8 kap 35 § ABL samt Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 134. 

73 3 kap 3 § ABL. 

74 Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 135. 

75 8 kap 29 § ABL. 

76 Prop. 1975:103 Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag m.m. s. 375.  
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det är brådskande.77   

Slutligen utgör revisorn det bolagsorgan vars funktion är att granska styrelsens och VD:s 

förvaltning å stämmans vägnar. Det inbegriper en granskning av företagets årsredovisning 

och bokföring.78 Revisorns roll skiljer sig från övriga bolagsorgan på så vis att den 

innefattar övervakning av styrelsen och VD enligt principer som ligger utanför företagets 

kontroll, som exempelvis revisorslagen (2001:883).79  

3.3.2 Årsredovisningslag 

I ÅRL stadgas det att svenska aktiemarknadsbolag ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. 

Rapporten kan antingen ingå i bolagets förvaltningsberättelse eller upprättas separat.80 

Bestämmelsen innebär att aktiemarknadsbolag ska avge en rapport med upplysningar om 

bl.a. bolagets principer för bolagsstyrning och bolagets system för intern kontroll och 

riskhantering.81 Tanken är att reglerna ska bidra till förståelse av och ökat förtroendet för 

organens och funktionärernas arbete.82 De företag som tillämpar en bolagsstyrningskod ska 

redogöra för eventuella avvikelser samt skälen för detta. Även i de fall då företag inte 

tillämpar någon bolagsstyrningskod kräver lagen att skälen för detta anges.83  

Det stadgas även i ÅRL att bolag i sin förvaltningsberättelse ska ange fördelningen mellan 

kvinnor och män bland styrelseledamöter, VD och andra personer i företagets ledning.84 I 

lagens förarbeten anges det att bakgrunden till regeln är att uppgifter om könsfördelningen 

har en betydelse för jämställdhetsarbetet, eftersom synliggörande av uppgifter kan öka 

medvetenheten om den ojämna fördelningen av kvinnor och män i beslutande positioner. I 

sin tur kan det skapa en opinion som leder till jämnare könsfördelning inom 

företagsledningar. Uppgifter av detta slag anses delvis vara viktiga då könsfördelningen i 

                                                 
77 8 kap 29 § 2 st. ABL. 

78 9 kap 3 § ABL. 

79 Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 135. 

80 6 kap 6 § 1 st. ÅRL. 

81 6 kap 6 § 2 st. ÅRL. 

82 Sevenius, Robert. Praktisk bolagsstyrning – Roller, uppgifter och ansvar, s. 63. 

83 6 kap 6 § 3 st. ÅRL. 

84 5 kap 18b § 1 st. samt 5 kap 1 § 1 st. ÅRL. 
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företagets ledning antas ha betydelse för företagets utvecklings- och framtidsutsikter.85 

3.4 Svensk kod för bolagsstyrning 

3.4.1 Kodens syfte 

Som beskrevs i avsnitt 2.5 regleras bolagsstyrning i många länder i s.k. 

bolagsstyrningskoder.86 I Sverige inrättades den första Koden 2005 och har sedan dess 

reviderats två gånger, senast 2010.87 Koden innehåller en samling riktlinjer för hur bolag ska 

styras och syftar till att upprätta god bolagsstyrning. Genom främjande av en positiv 

utveckling av bolagsstyrning syftar Koden vidare till att stärka förtroendet för de svenska 

aktiemarknadsbolagen, för att därigenom öka intresset hos investerare.88 Koden fungerar 

som ett komplement till lagstiftningen då den anger en norm för god bolagsstyrning på en 

högre ambitionsnivå än minimikraven i aktiebolagslagen samt andra bestämmelser. 

Därutöver ämnar Koden att fungera som ett instrument för självreglering, då det enligt 

kollegiet ofta är att föredra framför lag.89  

Koden förvaltas av kollegiet vilket bl.a. har till uppdrag att främja en god utveckling av 

svensk bolagsstyrning. Uppgiften är endast av normgivande karaktär och utesluter sålunda 

en övervakande eller dömande roll i hur Koden tillämpas i enskilda bolag. Denna roll faller 

emellertid på respektive reglerad marknad där företaget i fråga finns noterat.90 

3.4.2 Målgrupp 

Koden riktar sig till svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 

marknad i Sverige, med andra ord aktiemarknadsbolag.91 För närvarande finns två reglerade 

marknader i Sverige, vilka är NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) och Nordic 

Growth Market (NGM) Equity. Tidigare innehöll börsreglerna krav på att 

aktiemarknadsbolag skulle tillämpa Koden men kom att upphävas 2010. Dock återstår 

kravet då det numera anses vara god sed på aktiemarknaden att tillämpa Koden. Det 

                                                 
85 Prop. 2002/03:56 Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar, s. 14. 

86 SOU 2004:47, s. 167. 

87 http://www.bolagsstyrning.se/koden/historik (2013-04-09). 

88 Koden, s. 3 samt http://www.bolagsstyrning.se/koden/gallande-kod (2013-04-09). 

89 Koden, s. 3. 

90 http://www.bolagsstyrning.se/om-kollegiet/vart-uppdrag (2013-04-09). 

91 Koden, s. 3. 

http://www.bolagsstyrning.se/koden/historik
http://www.bolagsstyrning.se/koden/gallande-kod
http://www.bolagsstyrning.se/om-kollegiet/vart-uppdrag
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innebär således att de bolag som är noterade på förevarande marknader ska tillämpa 

Koden.92  

3.4.3 Följ eller förklara principen 

Till skillnad från ABL:s och ÅRL:s tvingande lagstiftning utgör Koden, i och med 

självregleringen, ett alternativ för de företag som följer den att avvika från bestämmelser 

som passar bolaget illa. Således är normen som anges i Koden inte av tvingande karaktär 

utan den kan frångås på enskilda punkter i de fall då avvikelsen anses leda till bättre 

bolagsstyrning.93 Det följer principen” följ eller förklara”, som introducerades i Cadbury-

rapporten och som internationellt sett är den mest dominerande principen för 

kodtillämpning.94 För att kunna göra en avvikelse krävs även att företaget i sin 

bolagsstyrningsrapport redovisar den lösning som har valts istället samt motiverar varför 

avsteget har gjorts.95 För de avvikelser som företag underlåter att motivera eller för de som 

motiveras bristfälligt föreligger inga särskilda sanktioner i Koden. 96 Däremot kan 

civilrättsliga sanktioner aktualiseras då företag har brutit mot noteringsavtalet på den 

berörda börsen.  

3.4.4 Kodens innehåll och form 

Koden innehåller dels bestämmelser om det beslutssystem genom vilket ägarna direkt och 

indirekt styr bolaget, dels riktlinjer för bolagets rapportring till ägare, kapitalmarknaden och 

omvärlden i övrigt. I fokus ligger styrelsen i dess egenskap av central aktör i 

bolagsstyrningen då Koden i princip riktar sig till själva bolagen och då huvudsakligen till 

styrelsen.97  

Koden består av tre delar: den svenska koden för bolagsstyrning, den svenska modellen för 

bolagsstyrning samt regler för bolagsstyrning. Således utgörs inte Koden enbart av regler 

                                                 
92 Aktiel 5 handledningstext, börsreglerna samt Svernlöv, Carl. Svensk kod för bolagsstyrning - En kommentar, 4 

uppl. Norstedts Juridik AB, Vällingby 2011, s. 26. 

93 Koden, s. 3 samt Sevenius, Robert. Praktisk bolagsstyrning – Roller, uppgifter och ansvar, s. 35. 

94 Report of the Committée on The Financial Aspects of Corporate Governance, s. 11 samt Svernlöv, Carl. 

Svensk kod för bolagsstyrning - Med kommentar för praktisk tillämpning, 2 uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2006, s. 
31. 

95 Artikel 10.1 Koden. 

96 Svernlöv, Carl. Svensk kod för bolagsstyrning – En kommentar, s. 40. 

97 Koden, s. 5 samt SOU 2004:47, s. 172. 
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utan även en beskrivning av det sammanhang inom vilket Koden ska verka.98 I det 

inledande avsnittet redogör Koden bl.a. för regelverkets syfte, målgrupp samt "följ eller 

förklara" principen.99 Avsnittet utgör både en upprepning, komplettering och skärpning av 

reglerna i ABL.100 Vidare i avsnitt två betonas vikten av en aktiv ägarfunktion i bolag och 

likaså berörs de fyra bolagsorganens roller.101 Avslutningsvis i del tre återfinns distinkta 

regler som bolagen ska följa.102 Om företag vill göra avvikelser från Koden så är det endast 

med avseende på reglerna i del tre som det ska redovisas och motiveras enligt principen 

”följ eller förklara”.103   

3.5 Andra normer som påverkar bolagsstyrningen 

Utöver bestämmelserna i ABL och i ÅRL samt Kodens regler finns ett antal normgivande 

organ som har inflytande på bolagsstyrningen i Sverige.104 Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden är en organisation med ändamål att iaktta och utveckla god sed på 

värdepappersmarknaden. Föreningen verkar för detta ändamål genom sina tre sakorgan: 

Kollegiet, Aktiemarknadsnämnden (AMN) och rådet för finansiell rapportering (RFR).105 

AMN har till uppgift att genom information, uttalanden och rådgivning uttolka vad som är 

förenligt med god sed på aktiemarknaden.106 RFR arbetar bl.a. med att anpassa och utveckla 

god redovisningssed och den regelbundna finansiella rapporteringen.107  

Vidare utgör även börsreglerna, som binder aktiemarknadsbolagen genom s.k. 

noteringsavtal, normer för bolagsstyrningen.108 I börsreglernas andra avdelning återfinns 

noteringskraven för aktier som bl.a. innehåller bestämmelser om själva noteringsprocessen, 

om förutsättningar för att undantag ska göras från noteringskraven samt kraven på bolagets 
                                                 
98 Sevenius, Robert. Bolagsstyrning, s. 157 

99 Koden. s. 3 ff. 

100 Sevenius, Robert. Örtengren, Torsten. Börsrätt, s. 317. 

101 Koden, s. 8 ff. 

102 Koden, s. 13 ff. 

103 Sevenius, Robert. Örtengren, Torsten. Börsrätt, s. 316. 

104 Sevenius, Robert. Örtengren, Torsten. Börsrätt, s. 362. 

105 http://www.godsedpavpmarknaden.se/om-foreningen__4 (2013-04-10). 

106 http://www.aktiemarknadsnamnden.se/om-aktiemarknadsnamnden__25 (2013-04-09).  

107 http://www.radetforfinansiellrapportering.se/ (2013-04-09). 

108 Svernlöv, Carl. Svensk kod för bolagsstyrning - En kommentar, s. 194.  

http://www.godsedpavpmarknaden.se/om-foreningen__4
http://www.aktiemarknadsnamnden.se/om-aktiemarknadsnamnden__25
http://www.radetforfinansiellrapportering.se/
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organisation, däribland styrelsen.109 Anledningen till att det förekommer noteringskrav på 

börsen är dels att det finns legala krav som innebär att en börs måste ställa vissa krav inför 

en notering, dels att det ligger i börsens intresse att säkerställa att bolagen lever upp till en 

viss kvalitetsnivå. Detta är i sin tur ett sätt att upprätthålla allmänhetens och investerarnas 

förtroende för börsen och värdepappersmarknaden.110  

                                                 
109 Artikel 2.2, 2.4 och 2.5 samt avdelning 2 börsreglerna. 

110 Sevenius, Robert. Örtengren, Torsten. Börsrätt, s. 110. 
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4 Styrelsens sammansättning 

4.1 Inledning 

I kapitel tre gavs en allmän beskrivning av den svenska bolagsstyrningens regelverk varför 

förevarande kapitel tar sikte på en närmare redogörelse för bestämmelser om styrelsens 

sammansättning. Inledningsvis presenteras den svenska regleringen, vilken innefattar 

bestämmelser i lag, Koden samt börsreglernas noteringskrav. Valberedningar i 

aktiemarknadsbolag har en viktig uppgift vid utseende av styrelse, varför det svenska 

valberedningssystemet beskrivs och följs av en undersökning utförd för kollegiet om 

valberedningsarbetet i praktiken. Avslutningsvis presenteras Kommissionens initiativ om 

bolagsstyrning i Grönboken och Handlingsplanen och särskilt förslagen om 

styrelsesammansättningar. 

4.2 Svensk reglering 

4.2.1 Lagstiftning 

ABL innehåller bestämmelser om styrelsens storlek avseende publika bolag, men vilka 

kvalifikationskrav som erfordras av de styrelseledamöter som väljs stadgas inte i lagen. Då 

det saknas bestämmelser om styrelsens sammansättning i lag ges bolag ett stort utrymme 

att själva bestämma vilka personer som ska sitta i styrelsen.111  

På senare tid har bolagsstyrelsernas sammansättning i aktiemarknadsbolag diskuterats ur ett 

könsfördelningsperspektiv, vilket år 2006 resulterade i en statlig utredning; könsfördelning i 

bolagsstyrelser.112 I utredningen presenteras ett lagförslag om jämnare könsfördelning, där 

det föreslås att minst 40 procent av styrelseledamöterna i aktiemarknadsbolag och helägda 

statliga aktiebolag ska vara av vartdera könet, dock med vissa mindre avvikelser från 

procentsatsen.113 Förslaget ledde inte till någon lagstiftning utan kom senare att avskrivas.114  

4.2.2 Koden 

Till skillnad från lagen innehåller Koden bestämmelser som tar sikte på styrelsens samman-

                                                 
111 8 kap 1 § och 8 kap 46 § ABL samt Svernlöv, Carl. Svensk kod för bolagsstyrning - En kommentar, s. 112 f. 

112 Ds 2006:11 Könsfördelningen i Bolagsstyrelser, Stockholm 2006 samt Stattin, Daniel. Bolagsorgan och bolagsstyrning 
- en lärobok, s. 55.  

113 Ds 2006:11, s. 308. 

114 Stattin, Daniel. Bolagsorgan och bolagsstyrning - En lärobok, s. 55.  
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sättning. I Kodens inledande bestämmelser om styrelsens storlek och sammansättning 

framhålls att "styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmå-

ga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet".115 Vidare ska styrel-

sens sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållan-

den i övrigt vara ändamålsenlig. Likaledes ska styrelsesammansättningen vara präglad av 

mångsidighet och bredd i fråga om bolagsstämmovalda ledamöters kompetens, erfarenhet 

och bakgrund. Koden föreskriver att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.116 Ett viktigt 

inslag i regleringen av styrelsens sammansättning är Kodens bestämmelser om valbered-

ningen, då valberedningen är det organ som har till uppgift att på bolagsstämman lämna 

förslag på vilka som ska utses till styrelseledamöter (valberedningens roll utvecklas nedan i 

avsnitt 4.3).117 

I förarbetena till det ursprungliga kodförslaget som presenterades 2004 förordnar 

Förtroendekommissionen en utveckling mot mer mångsidiga styrelsesammansättningar. 

Ställningstagandet grundar sig i en pågående debatt om att styrelserekrytering sker från 

alltför snäva kretsar av personer, vilket medför att styrelser består av personer med liknande 

yrkeserfarenhet, utbildning och social bakgrund. Enligt Förtroendekommissionens mening 

resulterar det i att många styrelser huvudsakligen domineras av män i övre medelåldern, 

med likartade kunskaper, värderingar och sociala nätverk. Vidare påpekas att bristen på 

variation i styrelser delvis kan föranleda avsaknad av nya infallsvinklar och perspektiv, då 

styrelsens ledamöter uppfattar verkligheten på ett likartat sätt. För att uppnå en mångfald i 

styrelsesammansättningen anses det vara nödvändigt med viss bredd i fråga om 

styrelseledamöternas erfarenheter och kompetenser.118 Avseende frågan om könsfördelning 

framhålls i betänkandet att en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser skulle resultera i en 

förbättring av kvalitén i styrelsearbetet.119 

4.2.3 Börsreglerna 

Som det framhölls i avsnitt 3.5 är förutsättningen för att ett bolag noteras på börsen att 

börsreglernas noteringskrav uppfylls, vilket innebär en skärpning av reglerna för 

                                                 
115 Koden, s. 16. 

116 Artikel 4.1 Koden. 

117 Svernlöv, Carl. Svensk kod för bolagsstyrning - En kommentar, s. 78. 

118 SOU 2004:47, s. 213 f. 

119 SOU 2004:47, s. 214. 
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börsbolag.120 I detta sammanhang är reglerna om bolagets organisation, vilka innefattar 

frågor om styrelsen, av intresse.121  

I börsreglerna anges att "styrelsen ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har 

tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag 

samt kunna uppfylla de krav som ställs på ett sådant bolag".122 I kommentarerna till regeln 

utvecklas att ett krav på viss erfarenhet och kompetens ställs på styrelsen för att ett bolag 

ska kunna vara noterat, med avseende på de speciella krav som ställs på noterade bolag. Det 

ställs inga krav på enskilda ledamöter om erfarenhet från noterade bolag men däremot ska 

styrelsen vid en helhetsbedömning inneha de nödvändiga kvalifikationerna. Vidare är det 

viktigt att styrelseledamöterna har kunskap om hur bolaget är organiserat samt att de har 

grundläggande kunskaper om aktiemarknadens regelverk.123 Alla styrelseledamöter behöver 

således inte hämtas från traditionella företagsledarroller. I de fall då styrelseledamöterna 

tillsammans inte har den kompetens som krävs faller det på styrelsen att införskaffa sådan 

kompetens, exempelvis genom komplettering av styrelsen.124  

4.3 Valberedningens roll i styrelsens sammansättning 

4.3.1 Det svenska valberedningssystemet 

Valberedningen är ett organ som styrs av aktieägarna, genom bolagsstämman. 

Valberedningen har en viktig roll i bolagsstyrningen då den ska se till att bolaget leds av 

personer som effektivt kan förvalta dess angelägenheter. Utöver uppgiften att förhindra 

snedrekrytering till styrelserna ska valberedningen även se till att allmänhetens och 

aktieägarnas förtroende för bolag och näringsliv bibehålls.125 Regler om valberedningen 

återfinns i Koden där bestämmelser om dess sammansättning, utseende och uppgifter finns 

stadgade.126 Några bestämmelser om valberedningen finns emellertid inte i lag.127  

                                                 
120 Börsreglerna, s. 2 samt Stattin, Daniel. Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 52. 

121 Artikel 2.4 börsreglerna, s. 13.  

122 Artikel 2.4.1 börsreglerna. 

123 Börsreglerna, s. 13. 

124 Stattin, Daniel. Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 52. 

125 Sevenius, Robert. Praktisk bolagsstyrning - Roller uppgifter och ansvar, s. 118 f. 

126 Avdelning 2 Koden. 

127 Svernlöv, Carl. Svensk kod för bolagsstyrning - En kommentar, 4 uppl. s. 76. 
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Valberedningen ska säkerställa att tillsättningen av funktionärer bereds genom en 

aktieägarstyrd, strukturerad och öppen process för att skapa förutsättningar för väl 

underbyggda beslut. Det innebär att valberedningen har till uppgift att lämna förslag till 

bl.a. styrelse vid bolagstämman.128 Stämman är dock inte bunden till valberedningens 

förslag utan kan fritt fatta beslut om styrelseledamöter, revisor samt arvode.129 I 

valberedningens arbete ska hänsyn tas till Kodens krav om styrelsens storlek och 

sammansättning.130 Som ett hjälpmedel för att avgöra vilka kompetenser som erfordras i 

styrelsen kan valberedningen använda sig av den årliga utvärdering av styrelsens arbete som 

ska genomföras.131 

Enligt Koden utses valberedningen av bolagsstämman och ska bestå av minst tre 

ledamöter, varav en ska utses till ordförande. I huvudsak ska ledamöterna vara oberoende i 

förhållande till såväl bolaget som bolagsledningen.132 Vid tolkning av oberoendekriteriet ska 

det göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter som kan ge anledning att 

ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen.133 Därtill 

ska minst en av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till den i bolaget 

röstmässigt största aktieägaren eller en grupp av aktieägare som samverkar om bolagets 

förvaltning.134 Kravet innebär att samtliga ledamöter i valberedningen inte ska kunna 

tillsättas av en dominerande ägare eller ägarkonstellation. Dock ges ingen 

tolkningsanvisning avseende denna regel i Koden.135 Enligt Koden får ledamöter i bolagets 

styrelse även ingå i valberedningen, förutsatt att de inte utgör en majoritet. Dock ska 

varken styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot utses till valberedningens 

ordförande.136 Regeln är avsedd att förhindra att styrelses inflytande på tillsättningen av den 

                                                 
128 Ingress 1 st. Koden, s. 14. 

129 Sevenius, Robert. Praktisk bolagsstyrning – Roller, uppgifter och ansvar, s. 119. 

130 Artikel 2.1 och 4.1 Koden. 

131 Artikel 8.1 Koden samt Björkmo, Malin. Att rekrytera styrelser till börsbolag – Om arbetet i valberedningar, SNS 
Förlag, Stockholm 2008, s. 81.  

132 Artikel 2.2 och 2.3 Koden. 

133 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
januari 2008, se fotnot 1, s. 14 som hänvisar till 4.4. 

134 Artikel 2.3 Koden. 

135 Svernlöv, Carl. Svensk kod för bolagsstyrning - En kommentar, s. 96. 

136 Artikel 2.4 Koden. 
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nya styrelsen blir för starkt.137 Slutligen stadgas det i Koden att VD eller andra ledamöter i 

ledningen inte får ingå i valberedningen.138  

I Kodens förarbeten framhålls att införandet av reglerna om valberedningen inte syftar till 

att förändra ansvarsstrukturen i det svenska bolagsstyrningssystemet, utan att höja kvalitén i 

bolagsstämmans beslutsprocess. Det anförs vidare att valberedningen endast har till uppgift 

att bereda frågor inför bolagsstämmans beslut och bär således inte ansvaret, utan det gör 

bolagsstämman.139  

4.3.2 Valberedningsarbetet i praktiken 

Detta avsnitt bygger på en intervjuundersökning utförd för kollegiet med syfte att belysa 

hur valberedningsarbetet i de svenska bolag som omfattas av Koden fungerar i praktiken. 

Vidare syftar undersökningen till att identifiera och beskriva eventuella problem med Ko-

den eller svårigheter vid tillämpningen. I intervjuundersökningen ingick 28 personer vilka 

själva varit ledamöter av någon valberedning eller på annat sätt deltagit i styrelserekryte-

ringsarbete i något börsbolag i egenskap av ägare.140 I det följande redogörs det för valbe-

redningens kompetens och kunnande, kunskap om styrelsen, samarbetet i valberedningen 

samt deltagarnas generella kommentarer om det svenska valberedningssystemet.  

I fråga om kompetens och kunnande i valberedningen tycker en klar majoritet att det funnits 

brister i de valberedningar där de har varit ledamöter. I huvudsak anses det att ledamöterna 

inte har haft tillräckliga kunskaper om bolaget, dess verksamhetsområde och styrelse. Det 

framhålls att valberedningens uppgift är att på stämman ge förslag på en styrelse som anses 

kunna fatta de bästa besluten för företaget. En förutsättning för att valberedningen på bästa 

sätt ska kunna utföra denna uppgift är en ordentlig inblick i och förståelse för bolaget. 

Dessutom krävs det att ledamöterna har tillräcklig insyn i styrelsen och dess arbete, för att 

exempelvis eventuella brister i kompetens ska kunna identifieras. I synnerhet i detta 

hänseende anser de intervjuade att det föreligga brister i kompetensen bland huvudägarnas 

representanter. Det noteras även att många av valberedningens ledamöter har saknat egen 

erfarenhet av styrelsearbete, vilket ses som ett problem då ifrågavarande ledamöter därmed 

                                                 
137 Svernlöv, Carl. Svensk kod för bolagsstyrning - En kommentar, s. 98. 

138 Artikel 2.3 Koden. 

139 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning – Betänkande av kodgruppen, Stockholm 2004, s. 19. 

140 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
s. 2 f.  
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har sämre förutsättningar att identifiera de egenskaper och kompetenser som behövs i 

styrelsen.141   

Vidare framhålls att många huvudägare som fanns representerade i valberedningen inte 

hade några klara avsikter med sitt ägande. Det är då fråga om personer som har haft stora 

kapital att förvalta varför de har valt att bli stora aktieägare, utan några speciella ambitioner 

med sitt ägande. Då ägare av detta slag finns representerade i valberedningen minskar 

incitamentet för att se till att de kompetenser som behövs finns i valberedningen.142  

I fråga om integritet hos ledamöterna är många av den meningen att den bör vara högre. 

Det anses vara viktigt att ledamöter i valberedningen har tillräckligt med mod att, i bolag 

med en stark huvudägare, våga ifrågasätta dennes förslag. Det framhålls vidare att många 

valberedningsledamöter är alltför försiktiga med att byta ut befintliga styrelseledamöter. 

Detta kan föranleda att mindre lämpliga styrelseledamöter får sitta kvar längre än de bör.143   

I fråga om valberedningens kunskap om styrelsen framhålls att valberedningen primärt brukar 

få sin kunskap från styrelseordföranden som vanligtvis är ledamot av valberedningen. Detta 

sätt att få kunskap om styrelsen anses vara bra men många understryker att det föranleder 

ett beroende av styrelseordföranden. Dessutom kan det bli problematiskt om det är 

styrelseordföranden som behöver bytas ut, eftersom möjligheterna för valberedningen att 

få den information som behövs för att bli medveten om det försvåras.144 

Avseende den styrelseutvärdering145 som ska genomföras varierar åsikterna bland de 

intervjuade. Flera menar på att utvärderingarna inte var särskilt givande då 

styrelseledamöter ofta är för artiga mot varandra. Det påpekas även att det förekom många 

situationer där styrelser hade haft stora problem utan att något av detta hade framkommit i 

utvärderingen. Dock tycker de flesta att utvärderingarna kunde vara en bra möjlighet att få 

ytterligare information om styrelsen och att styrelseutvärderingar på senare år har blivit 

                                                 
141 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

s. 13 f. 

142 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
s. 14. 

143 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
s. 14 f.  

144 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
s. 16 f. 

145 Artikel 8.1 Koden. 
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bättre. Några anser att utvärderingarna är meningslösa då de inte kan ge en objektiv och 

tillförlitlig bild av hur styrelsen fungerar.146 

Vidare betonas det att fler styrelseledamöter i valberedningar, utöver styrelseordföranden, 

skulle höja kvalitén i valberedningens arbete, då styrelseledamöter generellt har mycket 

bättre kunskaper om bolaget. Andra anför att det inte skulle tillföra särskilt mycket 

eftersom styrelseordföranden redan har de kunskaper som behövs.147   

Avseende samarbetet i valberedningen framhålls det i undersökningen att det fungerade bra 

men att konsensus inte var ett mål, utan att valberedningsledamöter med olika synpunkter 

kan vara bra. Det påpekas dock att det kunde förekomma situationer där samarbetet 

fungerat så dåligt att det kunde påverka det slutliga förslaget från valberedningen. Det var 

då fråga om situationer där valberedningen antingen bestod av en stor huvudägare eller två 

starka huvudägare, varvid övriga valberedningsledamöters möjligheter att få inflytande 

försvårades.148  

Trots de brister som lyfts fram i undersökningen är i huvudsak alla intervjuade av den 

meningen att det svenska systemet med valberedningar generellt är bra och att det har ökat kvalitén 

i styrelserekryteringsarbetet. De positiva förändringar som framhålls är att den tydliga och 

öppna processen har ökat insynen för aktieägare och att styrelserna numera rekryteras ur en 

betydligt bredare krets. Dock betonas att kompetensen i valberedningen är otillräcklig, samt 

att integriteten hos ledamöterna ofta är för låg. Andra negativa synpunkter som framförs är 

att valberedningsledamöterna tilldelas en stor makt i bolaget men att de inte ges något 

formellt ansvar. För det fall en valberedning har utfört ett bristfälligt arbete kan aktieägarna 

inte på något sätt ställa valberedningen till svars.149  

                                                 
146 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

s. 16 f. 

147 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
s. 18. 

148 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
s. 21. 

149 Björkmo, Malin. Valberedningsarbete i praktiken – en intervjuundersökning utförd för kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
s. 23 f.  
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4.4 Kommissionens initiativ 

4.4.1 Grönboken 

År 2011 utkom Kommissionen med Grönboken med syfte att bedöma effektiviteten i det 

europeiska regelverket för bolagsstyrning.150 Kommissionens grönböcker kan ses som en 

form av förarbeten till lagstiftning som vanligtvis utgörs av en granskning av problem och 

åtgärdsmöjligheter inom ett visst område.151 Initiativet till ifrågavarande grönbok togs mot 

bakgrund av Kommissionens påbörjade arbete för att bl.a. stärka och återskapa tilltron till 

den inre marknaden. För att uppnå målet framhålls det i Grönboken att frågor om 

bolagsstyrning i aktiemarknadsbolag spelar en avgörande roll.152 I Grönboken lyfts det 

huvudsakligen fram frågor kring aktieägarna och användningen av bolagsstyrningskoder.153 

Kommissionen betonar att eventuell framtida reglering, om den är i form av 

lagstiftningsförslag eller andra förslag, kommer att åtföljas av en ingående 

konsekvensanalys för att förhindra att företag inte åläggs onödiga administrativa bördor. 

För att starta en diskussion om Grönbokens innehåll i medlemsstaterna sändes den ut på 

remiss varvid 30 av de 409 inkomna remissvaren var från Sverige (i kapitel 5 nedan 

granskas remissinstansernas yttranden).154 

 En av de frågor som tas upp i Grönboken handlar om striktare reglering avseende 

styrelsens sammansätting. Det framhålls inledningsvis att sammansättningen av styrelsen 

måste anpassas till företagets verksamhet. Vid val av företagsexterna styrelseledamöter bör 

således ett stort urval av kriterier ligga till grund, såsom meriter, erfarenhet, 

yrkeskvalifikationer personliga egenskaper, oberoende och mångsidighet. Kommissionen 

framhåller att en styrelse som utgörs av medlemmar med olika profiler och bakgrund tillför 

olika värderingar, synpunkter och kompetenser, vilket i sin tur ger ökad tillgång till resurser 

och sakkunskap.155 Ökad mångfald i styrelser, bl.a. i fråga om ledarskapserfarenheter, 

nationell eller regional bakgrund eller kön, kan förhindra ”grupptänkande” och istället 

                                                 
150 KOM(2011) 164 slutlig, s. 2. 

151 Bernitz, Ulf. Kjellgren, Anders. Europarättens grunder, 3 uppl. Norstedts Juridik AB, Vällingby 2007, s. 52. 

152 KOM(2011) 164 slutlig, s. 2. 

153 KOM(2011) 164 slutlig, s. 3. 

154 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governanceframework/index_en.htm 
(2013-03-20) 

155 KOM(2011) 164 slutlig, s. 5. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governanceframework/index_en.htm
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tillföra nya idéer. Vidare leder mångfald till ökad tillsyn, större utmaningar samt fler 

diskussioner i styrelserummet.156  

I fråga om olika yrkeskvalifikationer utvecklas vidare att nyckeln till ett effektivt 

styrelsearbete är bred och diversifierad kunskap bland styrelsemedlemmarna. 

Yrkesbakgrunder av skilda slag hjälper styrelsen i dess helhet att exempelvis förstå 

komplexiteten i de globala marknaderna samt företagets ekonomiska mål. Vidare kan 

styrelsens förmåga att övervaka företaget på ett effektivt sätt förbättras genom tillämpning 

av rekryteringsmetoder som fastställer exakt vilka färdigheter som styrelsen söker.157 

Avseende frågan om jämlik könsfördelning anför Kommissionen att andelen kvinnor i 

styrelser i aktiemarknadsbolag i genomsnitt uppgår till 12 procent i dagens företag inom 

EU. Enligt Kommissionen kan en mer jämlik könsfördelning i styrelser förebygga 

grupptänkande. Det anförs vidare att fler kvinnor i bolagsstyrelser har en obestridlig positiv 

effekt då de exempelvis har en annan ledarskapsstil och närvarar vid fler 

styrelsesammanträden. Att införa åtgärder som exempelvis kvotering bedöms inte vara 

tillräckligt för att uppnå en jämlik könsfördelning utan företag måste bl.a. även använda sig 

av en jämställdhetspolicy som hjälper både kvinnor och män att uppnå en bättre balans 

mellan arbete och privatliv.158 

4.4.2 Handlingsplanen 

Grönboken följdes 2012 av en handlingsplan för europeisk bolagsrätt och bolagsstyrning. I 

Handlingsplanen understryker Kommissionen på samma sätt som i Grönboken behovet av 

en effektiv ram för bolagsstyrning för europeiska företag. Det konstateras vidare att brister 

föreligger i bolagsstyrningen av aktiemarknadsbolag, i synnerhet i fråga om aktieägarnas 

avsaknad av intresse av att hålla ledningen ansvarig för sina beslut och åtgärder. Det 

poängteras även att brister föreligger vid tillämpningen av bolagsstyrningskoder avseende 

rapportering enligt principen ”följ eller förklara”. Med detta som utgångspunkt presenteras 

det i Handlingsplanen vilka initiativ som Kommissionen avser att inleda för att modernisera 

bolagsrätten och ramen för bolagsstyrning. Initiativen är tänkta att öka transparensen 

mellan företag och investerare, engagera aktieägarna samt att förbättra regelverken för 

gränsöverskridande verksamhet. På samma sätt som Kommissionen framhåller i 

                                                 
156 KOM(2011) 164 slutlig, p. 1.1 s. 5. 

157 KOM(2011) 164 slutlig, p. 1.1.1 s. 5 f. 

158 KOM(2011) 164 slutlig, p. 1.1.3 s. 6. 
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Grönboken kommer alla initiativ att föregås av konsekvensanalyser. 159  

Ett av de tre huvudområden i Handlingsplanen där insatser planers innefattar styrelsens 

sammansättning.160 Det anförs att Kommissionen avser att öka insynen i företag bl.a. 

genom offentliggörande av en policy för styrelsemångfald. I och med policyn anser 

Kommissionen att ökad öppenhet kan få företag att reflektera över frågan om ökad 

mångfald i styrelserna och särskilt om könsfördelningen. Det framhålls att ett företags 

framgång till stor del beror på styrelsens sammansättning samt att mångfald avseende 

kompetens och synsätt hos styrelseledamöterna är viktigt. Vidare anförs att mångfald ökar 

förståelsen för företagets organisation och verksamhet samt möjligheter för styrelsen att på 

ett objektivt sätt ifrågasätta ledningens beslut. Vid brist på mångfald menar Kommissionen 

på att ”grupptänkande” kan uppkomma, vilket i sin tur kan leda till färre diskussioner, idéer 

och utmaningar i styrelsen. Kommissionen betonar att det förekommer olika 

styrelsestrukturer i Europa och att avsikten med Handlingsplanens initiativ inte är att 

ifrågasätta eller ändra detta system.161         

Slutligen framhålls att initiativet kompletterar det direktivförslag om jämnare 

könsfördelning i aktiemarknadsbolag162 som Kommissionen presenterade 2012. Förslaget 

avser att väsentligen öka andelen kvinnor i styrelser inom EU och syftar till att minst 40 

procent av de icke verkställande styrelseledamöterna i aktiemarknadsbolag ska tillhöra det 

underrepresenterade könet.163  

                                                 
159 KOM (2012) 740 slutlig, s. 3 f. 

160 KOM (2012) 740 slutlig, s. 4. 

161 KOM (2012) 740 slutlig, p. 2.1 s. 5 f. 

162 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder, Bryssel den 14.11.2012, 
(KOM (2012) 614 slutlig).  

163 KOM (2012) 614 slutlig, s. 5. 



 

 
30 

5 Grönboken på remiss 

5.1 Inledning 

I den senare delen av kapitel fyra presenterades Kommissionens initiativ om bolagsstyrning 

och särskilt övervägandena om styrelsens sammansättning. Grönboken skickades på remiss 

till medlemsstaterna i syfte att inleda en diskussion om dess innehåll. Detta kapitel avser 

därför att redogöra för och sammanställa remissinstansernas ställningstaganden. Inled-

ningsvis presenteras Grönbokens frågor om styrelsens sammansättning. Vidare förklaras 

det hur remissvaren systematiseras och det ges även några inledande synpunkter på utfor-

mingen av ett antal av remissvaren. Därefter redogörs det för såväl generella kommentarer 

om Grönboken som instansernas ställningstaganden till frågorna om styrelsens samman-

sättning.  

5.2 Grönbokens frågor om styrelsens sammansättning 

Nedan följer de tre frågor som ställs i Grönboken avseende styrelsens sammansättning. 

Härvid ska det framhållas att frågorna om styrelsens sammansättning är numrerade 4-6 i 

Grönboken och inte 1-3 som följer nedan.164  

1. “Ska man i samband med rekrytering - framför allt av styrelsemedlemmar och styrelse-

ordföranden - precisera vilken profil de bör ha för att försäkra sig om att de har rätt 

kompetens och att styrelsens sammansättning är tillräckligt diversifierad? Hur kan man i 

så fall lämpligast uppnå detta och på vilken nivå-  nationell nivå, EU-nivå eller interna-

tionell nivå?”  

2. “Bör aktiemarknadsbolag tvingas att offentliggöra huruvida de tillämpar en jämställd-

hetspolicy och ska de i så fall ange dess mål och huvudinnehåll och fortlöpande rappor-

tera framstegen?” 

3. “Bör man kräva att aktiemarknadsbolag har en bättre könsfördelning i sina styrelser? 

Hur kan man i så fall åstadkomma det?”  

5.3 Systematisering av remissvar 

När Grönboken utkom begärde dels Kommissionen yttranden från företag och organisa-

tioner i medlemsstaterna, dels skickade regeringen ut Grönboken på remiss till ett antal 

                                                 
164 KOM(2011) 164 slutlig, s. 7.  
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myndigheter och organisationer i Sverige.165 I följande framställning delas remissyttrandena 

därav in i två grupper, de som inkom till Kommissionen respektive regeringen. Det ska 

framhållas att ett antal av de yttranden som skickades till regeringen i efterhand även skick-

ades till Kommissionen.166 För att undvika att de presenteras två gånger redogörs ifrågava-

rande yttranden i ”remissvar inkomna till Kommissionen” (avsnitt 5.5). Således presenteras 

under ”remissvar inkomna till regeringen” (avsnitt 5.6) endast de yttranden som inte har 

skickats vidare till Kommissionen. Det ska tilläggas att ett antal av de myndigheter och or-

ganisationer som regeringen skickade förfrågningar till valde att inte kommentera Grönbo-

ken, varför de inte ingår i framställningen.167 Därav utgörs yttrandena till Kommissionen av 

30 remissinstanser och till regeringen av 7.  

I det följande sammanställs remissinstansernas yttranden avseende de tre frågorna i 

löpande text varvid ställningstaganden och argumentation presenteras. I bilaga 1 

sammanställs samtliga remissvar avseende styrelsens sammansättning i en tabell för att ge 

en överblick över varje remissinstans svar på frågorna 1-3. I tabellen sammanställs även de 

instanser som endast har kommentera Grönboken generellt och inte frågorna specifikt. 

5.4 Några inledande synpunkter 

För att läsaren ska få en korrekt bild av hur svenska organisationer, företag samt 

myndigheter har ställt sig till Grönbokens diskussion kring styrelsens sammansättning ska 

det först kommenteras kring remissvarens formulering. Detta då ett flertal av de trettio 

yttranden som har inkommit är likalydande eller har stora likheter.168   

Sju av remissvaren är likalydande avseende de inledande kommentarerna. Yttrandena inleds 

med en sammanfattning och följs av tre rubriker: grundläggande kommentarer, behovet av 

skärpta eller nya regler inte visat samt hotet mot den svenska modellen. Därefter besvaras 

Grönbokens frågor. Avseende svaren på frågorna är även dessa likalydande med undantag 

av remissvaret från Svenskt Näringsliv som i första stycket i fråga fem hänvisar till 

                                                 
165 KOM(2011) 164 slutlig, s. 20 samt bilaga 2. 

166 Det avser yttranden från: Tredje AP-fonden, FAR, Fondbolagens förening, Svenska bankföreningen, 
Svenskt näringsliv samt Kollegiet. 

167 Det avser: Aktiemarknadsbolagens förening, Stockholms handelskammare, Aktietorget AB, Föreningen 
för god sed på värdepappersmarknaden, NGM samt Tjänstemännens centralorganisation. Se även bilaga. 
Om det inte står något under spalten INDATUM har yttrande inte inkommit från ifrågavarande organisa-
tion.    

168 Se bilaga 1.  
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remissvar på en tidigare grönbok.169 Då endast fyra av de sju remissvaren är daterade går 

det inte att med säkerhet fastställa vilket som skrevs först.170 Dock ska det framhållas att av 

de remissvar som är daterade skrevs det från Svenskt Näringsliv först.171 Vidare är fyra 

remissvar likartade avseende såväl de inledande kommentarerna som svaren på frågorna.172 

I de inledande kommentarerna är till vissa delar likalydande, främst avseende texten under 

rubriken om den svenska bolagsstyrningsmodellen. Vidare finns det stora likheter i svaren 

på frågorna, där innehållet i stort sett är detsamma i tre av yttrandena. Dock har vissa tillägg 

har gjorts i ett av yttrandena.173 

Det ovan anförda bör läsaren ha i åtanke i den följande redogörelsen för remissinstansernas 

ställningstaganden till Grönboken. I synnerhet bör det ifrågasättas om det faktum att flera 

instanser helt eller delvis har kopierat varandra ger ett seriöst intryck och om instanserna 

lyckas visa belägg för påståendena.  

5.5 Remissvar inkomna till Kommissionen174 

5.5.1 Övergripande kommentarer om Grönboken 

Generellt är remissinstanserna negativt inställda till Grönbokens initiativ och menar på att 

det begränsar aktieägarnas möjligheter att styra sina bolag och att det således utgör ett hot 

mot den svenska modellen för självreglering.175 

Det framhålls att tanken med Grönboken är att öka transparensen i aktiemarknadsbolag i 

Europa men att dess förslag skulle ge en motsatt effekt, då ökade krav på rapportering kan 

resultera i att färre bolag väljer att noteras. Det skulle därav minska transparensen inom 

handeln och industrin. Vidare anförs att ett genomförande av initiativen kan få negativa 

konsekvenser för aktiemarknadsbolagens effektivitet och konkurrenskraft, då det bl.a. ökar 

de administrativa bördorna för företagen. Det anses inte heller ha påvisats att det föreligger 

                                                 
169 Se remissyttrande från svenskt näringsliv s. 7. 

170 Det avser remissvar från SAAB, SCA, SSAB samt Svenskt Näringsliv. 

171 Se remissvar från Svenskt Näringsliv, s. 1. 

172 Se bilaga 2. 

173 I sitt yttrande hänvisar Skandia till IOF:s svar på grönbokens frågor och får därav anses ha svarat likaly-
dande s. 6. 

174 Samtliga remissvar som skickats till kommissionen återfinns på EU kommissionens hemsida: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governanceframework/index_en.htm 

175 Se exempelvis remissvar från The Association of listed companies.  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework/index_en.htm
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något behov av den reglering som diskuteras i Grönboken. Det framhålls att den finansiella 

sektorns behov av reglering måste skiljas från andra verksamhetsområdens behov, då den 

förra har särskild betydelse på grund av dess inflytande på ett lands ekonomi. Således bör 

inte de regler som till följd av finanskrisen införs för finansiella företag få en 

spridningseffekt på icke-finansiella företag. Vid det fall ytterligare reglering behöver införas 

anser de flesta instanserna att det endast bör göras på nationell nivå och då genom 

bolagsstyrningskoder.176 

5.5.2 Remissvar – fråga 1 om rekryteringsprofiler 

Inledningsvis ska det framhållas att endast en av de instanser som besvarade frågan om 

precisering av profiler vid rekrytering av styrelsemedlemmar svarade nej. I det följande 

redogörs det för resonemanget kring dessa svar och därefter för det yttrande som är av 

skiljaktig mening. 

Samtliga remissinstanser som har svarat ja påpekar att det bör vara upp till aktieägarna att 

utse bolagets styrelseledamöter samt att det är ägarnas ansvar att se till att styrelsen är 

ändamålsenlig. Då aktieägarna står för risken i bolaget bör de ha möjlighet att själva välja 

vilka som ska styra bolaget, utan begränsningar av det slag som diskuteras i Grönboken.  

Vidare anförs att aktieägarnas intresse av att uppnå hög avkastning i bolaget är en effektiv 

styrande kraft som bör utnyttjas, då aktieägarna således har ett starkt intresse i att styrelsen 

är så kompetent som möjligt.177   

I ett stort antal av remissinstansernas svar har det betonats att vikten av en strukturerad 

process, i samband med att styrelsemedlemmar nomineras och utses, är avgörande. Därvid 

påpekas det att det svenska valberedningssystemet är ett bra exempel. Det utvecklas vidare 

att valberedningen genom en utvärdering av styrelsen bl.a. kan fastställa vilka kompetenser 

och erfarenheter som krävs för att uppnå en väl avvägd sammansättning av styrelsen. Då 

det ställs krav på att aktiemarknadsbolag har en valberedning vars uppgift är att föreslå en 

styrelse som uppfyller de krav på diversifiering som är uppställda i Koden, anses någon 

ytterligare reglering inte vara nödvändigt. Det framhålls att frågan om styrelsens 

sammansättning är bäst lämpad att regleras på nationell nivå och då i bolagsstyrningskoder 

med “följ eller förklara” principen som utgångspunkt. Att införa reglering på EU-nivå 

                                                 
176 Se exempelvis remissvar från Svenskt Näringsliv, s. 1 ff. 

177 Se exempelvis remissvar från SKF, s. 2.  
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anses inte ha motiverats i Grönboken.178 

Vidare påpekas det att ytterligare reglering av styrelsens sammansättning kan få flera 

negativa konsekvenser för såväl bolaget som för aktieägarna. Framförallt anförs det att den 

privata äganderätten skulle urvattnas, vilket i sin tur kan föranleda att aktieägarnas ansvar 

och engagemang för bolaget försvagas. En sådan utveckling skulle enligt remissinstanserna 

kunna resultera i att färre ägare i aktiemarknadsbolag kommer vara beredda att äga aktier på 

lång sikt. Således anses det att en begränsning av äganderätten måste vara välmotiverad, 

vilket det inte anses vara i förevarande fall.   

Det ska poängteras att samtliga instanser som i sina remissvar anför att den privata 

äganderätten skulle urvattnas inte har utvecklat argumentationen vidare. Det har endast 

yttrats att reglering av det slag som diskuteras i Grönboken skulle innebära att bolagets 

ägare fråntas sin självklara rätt att utse sina egna styrelseledamöter. Således har det inte 

framställts något stöd för ställningstagandet.179  

Andra möjliga konsekvenser som lyfts fram är dels att bolag inte kommer kunna drivas 

effektivt och optimalt om det införs regler om styrelsens sammansättning, dels att det kan 

förhindra den långsiktiga utvecklingen och innovationen avseende företags organisation 

och förvaltning. Vidare anförs att den bäst lämpade styrelsesammansättningen skiljer sig 

från företag till företag då behoven avseende profiler på styrelseledamöter varierar över 

tiden. Det beror på olika faktorer i bolaget såsom storlek, ägarstruktur, verksamhet och 

utvecklingsfas. Det ska dock understrykas att de flesta av instanserna som har ställt sig 

emot Grönbokens förslag ändå är positivt inställda till mångfald i styrelser. Däremot anser 

de att det är aktieägarnas sak att avgöra vilka de vill ge förtroendet att förvalta deras 

egendom och att mångfald inte bör uppnås genom ytterligare reglering.180 

Den remissinstans som har svarat ja på frågan anser att det vid rekrytering av 

styrelseledamöter bör preciseras vilken typ av profil de bör ha. Instansen i fråga framhåller 

att en framtida reglering bör utgöras av en kombination av regler på både nationell- och 

EU-nivå. Vidare betonas vikten av att styrelseledamöters kompetenser kontinuerligt 

utvecklas för att uppfylla de krav som är nödvändiga för uppdraget. Det framhålls att det 

                                                 
178 Se exempelvis remissvar från Nordea, s. 4, Första AP-fonden s. 5, samt Svenskt Näringsliv, s. 7. 

179 Se exempelvis remissvar från Investor, s. 2 f. 

180 Se exempelvis remissvar från Electrolux, s. 2, SKF, s. 2 samt Aktiespararna s. 4. 
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bör övervägas att genomföra återkommande utvärderingar av styrelsens funktion, för att 

därav förbättra kompetenser och arbetsmetoder i styrelsen. Vidare föreslås det att styrelsen 

i en årlig rapport dels ska redogöra för ledamöternas kompetenser i förhållande till de 

utmaningar som bolaget står inför, dels för hur bolaget arbetar för att höja kompetensen 

hos styrelseledamöterna. Slutligen framhålls att bolagsstämman måste säkerställa att 

styrelsen har rätt kompetens i förhållande till den bransch som bolaget verkar i.181  

5.5.3 Remissvar – fråga 2 om jämställdhetspolicy 

Frågan om huruvida aktiemarknadsbolag bör tvingas att offentliggöra om de tillämpar en 

jämställdhetspolicy och om den då ska innehålla en beskrivning av mål, huvudinnehåll samt 

rapportering av framsteg, har inte besvarats lika utförligt som föregående fråga. Svaren är 

relativt korta och hänvisar i flertalet fall till diskussionen kring fråga ett.182 Av de som 

uttryckligen har besvarat frågan svarade endast en instans ja.183 Den övervägande delen 

svarade nej och anför härvid att det bör vara upp till bolagen själva att bestämma om de vill 

lämna uppgifter om huruvida de tillämpar en jämställdhetspolicy och att det således inte 

bör finnas något krav på detta. Som skäl anför flertalet remissinstanser att de inte finner det 

motiverat med ytterligare reglering. För det fall reglering likväl ska införas i denna fråga bör 

det enligt instanserna endast göras på nationell nivå.184  

I ett flertal yttranden diskuteras även det krav i ÅRL om att företag i sin 

förvaltningsberättelse ska uppge fördelningen mellan kvinnor och män i bl.a. styrelsen.185 

Det hänvisas vidare till bestämmelsen i Koden som fastslår att den styrelse som utses av 

aktieägarna måste vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas 

kompetens, erfarenhet och bakgrund.186 Såväl bestämmelsen i ÅRL som i Koden anses 

tillräckliga i detta hänseende.187  

                                                 
181 Se remissvar från NFU, s. 3 f. 

182 Se exempelvis remissvar från Fjärde AP-fonden, s. 5. 

183 Se remissvar från NFU, s. 3. 

184 Se exempelvis remissvar från Fjärde AP-fonden samt Alecta, s. 2. 

185 5 kap 18b § ÅRL se även avsnitt 3.3.2 ovan. 

186 Artikel 4.1 Koden se även avsnitt 4.2.2. ovan.  

187 Se Exempelvis remissvar från Svenskt Näringsliv, s. 2. 
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5.5.4 Remissvar – fråga 3 om könsfördelning 

På frågan om krav bör ställas på bättre könsfördelning i aktiemarknadsbolagens styrelser 

har många instanser svarat nej. Det framhålls att det bör vara aktieägarnas ansvar att 

besluta i frågor avseende styrelsens sammansättning vilket innefattar könsfördelningen. Av 

dessa anför ett antal instanser att kvotering är ett oacceptabelt ingripande i äganderätten 

och menar på att Kodens bestämmelse om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas 

utgör ett tillräckligt krav.188 Ett fåtal av remissinstanserna svarade inte uttryckligen på frågan 

om könsfördelning utan diskuterade mångfald i styrelser i allmänhet. Samtliga är av den 

meningen att det är aktieägarnas ansvar att besluta i frågor rörande styrelsens 

sammansättning.189  

Argumentationen i föregående frågeställning förs även beträffande aktieägarnas rätt att 

själva besluta vilka som ska förvalta bolaget, dock utvecklas inte resonemanget vidare. Trots 

ställningstagandet emot ett krav på bättre könsfördelning understryker majoriteten av 

instanserna vikten av mångfald i styrelser och anser att olika kompetenser, erfarenheter och 

bakgrunder noga bör beaktas vid val av styrelseledamöter.190   

5.6 Remissvar inkomna till regeringen191 

5.6.1 Övergripande kommentarer om Grönboken 

I yttrandena framhålls det att många av de förslag som anges i Grönboken inte är 

nödvändiga, då de medför en alltför stor börda för företag. Det anförs även att 

Grönbokens förslag kan resultera i negativa effekter på europeiska företags flexibilitet, 

innovations- och konkurrenskraft. Kraven på transparens på aktiemarknadsbolag anses 

redan vara höga och ytterligare reglering kan då föranleda att färre bolag noteras. Det 

anförs även att gemensamma riktlinjer är att föredra framför detaljreglering. 192 

I det följande kommer endast tre av de åtta yttrandena att behandlas avseende svaren på 

fråga ett till tre. Då övriga remissinstanser har valt att inte svara på Grönbokens frågor utan 

endast har kommenterat den generellt går det inte att utläsa några tydliga svar avseende 

                                                 
188 Artikel 4.1 Koden. 

189 Se exempelvis remissvar från fjärde AP-fonden, s. 5 samt Svenskt Näringsliv, s. 8.  

190 Se exempelvis remissvar från Nordea, s. 4 f. 

191 Yttranden inkomna till regeringen finns publicerade på internet på respektive organisations hemsida och 
de kan även beställas från Regeringskansliet. 

192 Se exempelvis remissvar från NASDAQ OMX, s. 2 f. 



 

 
37 

styrelsens sammansättning.193 

5.6.2 Remissvar – fråga 1 om rekryteringsprofiler 

Avseende frågan om rekryteringsprofiler vid utseende av styrelseledamöter förs i ett av 

yttrandena en diskussion med fokus på könsfördelning i styrelser, varvid det framhålls att 

en jämn könsfördelning bör ingå i kravprofilerna vid rekrytering av nya styrelseledamöter. 

Således diskuteras inte mångfald i allmänhet.194 Vidare framhålls i ett annat yttrande att 

initiativ av det slag som diskuteras, om det överhuvudtaget genomförs, endast bör regleras 

på nationell nivå.195 Ett tredje yttrande anser att styrelsens sammansättning endast bör vara 

en fråga för aktieägarna och utesluter således lagstiftning. Det anförs vidare att reglering 

endast bör baseras på principer i bolagsstyrningskoder.196 

5.6.3 Remissvar – fråga 2 om jämställdhetspolicy 

Den enda av de tre remissinstanserna som besvarar frågan om jämställdhetspolicyn fram-

håller vikten av mångfald i styrelsesammansättningar då det påverkar bolagets effektivitet 

och resultat. Vidare anförs att ett krav på offentliggörande av en jämställdhetspolicy inte 

kan anses vara en alltför radikal åtgärd.197  

5.6.4 Remissvar – fråga 3 om könsfördelning 

Avseende frågan om könsfördelning anför en av instanserna att en jämn könsfördelning 

måste eftersträvas i styrelser och att detta bör vara ett mål vid varje rekryteringsprocess. Det 

påpekas vidare att valberedningen på ett tydligt sätt bör redovisa hur det har eftersträvats i 

arbetet med rekryteringen, då det inte anses vara tillräckligt att endast redogöra för 

resultatet. Vidare framhålls i yttrandet att krav på jämställdhetsarbete bör utvecklas enligt 

samma principer som i jämställdhetslagen. På så vis kan det då ställas krav på redovisning 

av åtgärder. Andra förslag som anförs är vite vid utebliven eller bristande redovisning samt 

lagstiftning om kvotering.198 

                                                 
193 Se exempelvis remissvar från Bolagsverket. 

194 Se remissvar från LO, s. 2. 

195 Se remissvar från Stockholms Universitet, s. 3. 

196 Se remissvar från NASDAQ OMW, s. 5. 

197 Se remissvar från Stockholms Universitet, s. 3 f. 

198 Se remissvar från LO, s. 2. 
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6 Den privata äganderätten 

6.1 Inledning 

I ett stort antal av remissvaren anförs det att reglering av det slag som diskuteras i 

Grönboken avseende styrelsens sammansättning skulle komma att inskränka den privata 

äganderätten varför den inte bör införas. Förevarande kapitel tar således sikte på att utreda 

den privata äganderätten samt de inskränkningar som redan föreligger. Häri presenteras en 

utredning som har gjorts på initiativ av regeringen, där det bl.a. undersöks om huruvida 

lagstiftning om könsfördelning i styrelser i aktiemarknadsbolag skulle utgöra en 

inskränkning i äganderätten.  

6.2 Äganderättens betydelse 

Begreppet äganderätt avser en individs rätt att förfoga över en resurs och således även att 

utesluta andra från rätten till förfogande. Dock omges varje äganderätt av begränsningar i 

form av bl.a. lagar och sociala konventioner. Framförallt innebär begränsningen av 

förfoganderätten att den inte får inkräkta på en annan individs äganderätt.199   

I ABL kommer äganderätten till uttryck genom ett direkt utövande på bolagsstämman.200 

Det är alltså på bolagsstämman som aktieägarna har rätt att påverka bolagets verksamhet, 

förvaltning samt organisation, genom sitt aktieinnehav. 201 Den viktigaste aktieägarrättighe-

ten i bolagsstyrningssammanhang är rösträtten då det är genom denna som aktieägarna är 

med och fattar beslut i bolaget.202  

6.3 Reglering av äganderätten 

I och med inkorporeringen av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)203 i svensk rätt fick 

lagstiftningen en principiell regel om att den enskildes rätt till sin egendom ska lämnas 

                                                 
199 Strömholm, Stig. Äganderätt och egendomsskydd – Centrala frågor i alla samhällssystem, Produktions SAF:s Förlag, 

Stockholm 1985, s. 19. 

200 Ds 2006:11, s. 117. 

201 Sevenius, Robert. Praktisk bolagsstyrning – Roller uppgifter och ansvar, s. 103.  

202 Sevenius, Robert. Praktisk bolagsstyrning – Roller uppgifter och ansvar, s. 111. 

203 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - änd-
rad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, och 13. 
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okränkt.204 I artikeln avses med egendom inte enbart fastigheter och lösa föremål av olika 

slag, utan även fordringar och exempelvis immateriella rättigheter. Vidare skyddas även de 

ekonomiska intressen som är förbundna med utövandet av näringsverksamhet eller annan 

ekonomisk verksamhet av artikeln.205  

I propositionen om inkorporering av Europakonventionen framhölls vikten av att skyddet 

för äganderätten skrevs in i grundlagen på ett mer uttryckligt sätt.206 Propositionen 

resulterade i att en bestämmelse intogs i regeringsformen (1974:152)(RF) om att den 

enskildes rätt till sin egendom ska lämnas okränkt och således att ingen kan tvingas avstå 

från sin egendom till det allmänna eller till någon enskild. Vidare stadgas i lagen att den 

som tvingas avstå från sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten.207 

Skyddet för äganderätten är dock inte absolut utan kan ge vika då det krävs för angelägna 

allmänna intressen.208 Vad som utgör angelägna allmänna intressen ska bedömas från fall till 

fall och måste bli föremål för en politisk värdering utifrån vad som kan anses vara 

acceptabelt i ett modernt och demokratiskt samhälle.209 I bedömningen ska en avvägning 

göras mellan det allmännas och den enskilde ägarens intresse.210 Till att börja med ska det 

avgöras om den ifrågasatta åtgärden överhuvudtaget kan bidra till att nå de allmänna mål 

som den syftar till. Därefter ska det prövas om det finns mindre ingripande alternativ som 

är lika eller nästan lika lämpade för ändamålet och som är realistiska ur kostnads- och 

effektivitetssynpunkt. Om några sådana alternativ inte finns görs det slutligen en allmän 

avvägning mellan de berörda intressena för att se om det råder en rimlig balans mellan 

dem. Om samtliga moment besvaras jakande är ingreppet proportionerligt och således 

tillåtet.211  

                                                 
204 Artikel 1 Europakonventionens protokoll samt prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och 

andra fri- och rättighetsfrågor, s. 15. 

205 Artikel 1 Europakonventionens protokoll samt Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter, 5 uppl. Norstedts Ju-
ridik, Stockholm 1993, s. 247 f. 

206 Prop. 1993/94:117, s. 15. 

207 2 kap 15 § RF samt prop. 1993/94:117, s. 15. 

208 2 kap 15 § 1 st. RF samt Bull, Thomas. Sterzel, Fredrik. Regeringsformen - En kommentar, SNS Förlag, Dan-
mark 2010, s. 90. 

209 Prop. 1993/94:117, s. 15 och 48. 

210 2 kap 18 § 1 st. RF samt Bull, Thomas. Sterzel, Fredrik. Regeringsformen - En kommentar, s. 90.  

211 Bull, Thomas. Sterzel, Fredrik. Regeringsformen - En kommentar, s. 90. 
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6.4 Lagförslag om könsfördelning i styrelser – en inskränkning 

i äganderätten? 

År 2006 presenterades en statlig utredning om könsfördelningen i bolagsstyrelser där det 

diskuteras om huruvida det i Sverige föreligger rättsliga hinder mot införande av 

bestämmelser om könsfördelning i styrelser. I utredningen granskas RF, 

Europakonventionen, diskrimineringslagstiftningen samt näringsfriheten i syfte att bedöma 

om lagstiftning om könsfördelning kan anses utgöra en otillåten inskränkning i 

äganderätten.212  

I fråga om RF fastslås det att ett införande av regler om könsfördelning i bolagsstyrelser 

inte skulle stå i strid med lagens bestämmelser om äganderätten. Det beror på att regeln 

som anger att vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom inte aktualiseras, då det inta är fråga om något avstående. Vidare framhålls det att 

aktieägares möjlighet att förfoga över sin egendom skulle kunna anses inskränkt genom att 

det införs begränsningar i rätten att utse styrelseledamöter. Det påpekades dock att det i 

ABL redan finns begränsningar i rätten att utse styrelseledamöter (vilka redogörs för i 

följande avsnitt).213 Gällande den avvägning som ska göras mellan det allmännas intresse 

och den enskilde ägarens intresse, för att ett undantag ska anses tillåtet, är utredaren av den 

meningen att kriteriet är uppfyllt. Detta då avvägningen inte rimligen kan anses leda till 

annat resultat än att en acceptabel balans uppnås även om könsfaktorn införs som ett 

kriterium för styrelsens sammansättning.214 Vidare anför utredaren att reglering om 

könsfördelning inte heller står i strid med vare sig Europakonventionen, 

diskrimineringslagstiftningen eller näringsfriheten.215  

6.5 Befintliga inskränkningar i äganderätten 

Såsom framhålls i avsnittet ovan föreligger redan ett antal bestämmelser i lag som 

inskränker aktieägarnas rätt att förfoga över sin egendom. De återfinns i ABL och i lag om 

styrelserepresentation för privatanställda (1987:1245) (LSP).216 Till att börja med föreskriver 

ABL att minst halva antalet av styrelsens ledamöter ska vara bosatta inom Europeiska 

                                                 
212 Ds. 2006:11, s. 14. 

213 Ds 2006:11, s. 199 f. 

214 Ds. 2006:11, s. 204. 

215 Ds 2006:11, s. 14 f. 

216 8 kap 9-12 § ABL samt Ds. 2006:11, s. 204. 
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ekonomiska samarbetsområdet. Undantag från denna regel kan göras då Bolagsverket för 

ett särskilt fall tillåter annat.217 I lagen anges inga kriterier för när dispens kan ges men 

däremot föreskrivs det på Bolagsverkets hemsida att särskilda, för företaget individuellt 

beskrivna, skäl krävs för att dispens ska beviljas.218 

Vidare anges i ABL att en juridisk person inte kan vara styrelseledamot. Detsamma gäller 

för den som är underårig, i konkurs och som har en förvaltare eller näringsförbud.219 Skulle 

någon utses i strid med bestämmelsen är förordnandet ogiltigt.220 Inte heller får den som 

utan godtagbara skäl avser att inte ta del i sådan verksamhet som enligt ABL ankommer på 

styrelsen, utses till styrelseledamot. Häri avses den som enbart lånar ut sitt namn och som 

inte har avsikt att på något sätt delta i styrelsearbetet.221  

Vidare ges arbetstagarorganisationer möjlighet att genom LSP utse ledamöter till styrelsen i 

bl.a. aktiebolag.222 Lagen syftar till att ge anställda insyn i och inflytande på företagets 

verksamhet genom styrelserepresentation.223 Styrelserepresentation införs i två skilda led. 

Det första ledet avser inrättande av styrelserepresentation och består i att en lokal facklig 

organisation fattar ett beslut om att utnyttja den lagstadgade rätten till representation i 

styrelsen. Till beslutet har det knutits ett krav för arbetstagarorganisationen att skriftligen 

meddela företaget om beslutet.224 I det andra ledet utser den fackliga organisationen 

arbetstagarrepresentanter till styrelsen.225 Vanligtvis utses arbetstagarrepresentanterna bland 

de anställda i företaget men i aktiebolag ges dock vissa möjligheter att till 

arbetstagarrepresentant utse även annan än den som är anställd i företaget.226 Det ska 

                                                 
217 8 kap 9 § ABL. 

218 Andersson, Sten. Johansson, Svante. Skog, Rolf. Aktiebolagslagen – En kommentar, del 1 med supplement 2, 
Norstedts Juridik AB, Vällingby 2007, avsnitt 8.29 samt 
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/styrelse/bosattning/ansoka-1.3177 
(2013-04-12). 

219 8 kap 10-11 § ABL. 

220 Andersson, Sten. Aktiebolagslagen – En kommentar del 1 med supplement 2, avsnitt 8.31. 

221 8 kap 12 § ABL. Samt Andersson, Sten. Aktiebolagslagen – En kommentar del 1 med supplement 2, avsnitt 8.33. 

222 2 och 4 § LSP. 

223 1 § LSD. 

224 6 § LSP samt Ds A 1986:1, Styrelserepresentation för de anställda – Promemoria utarbetad inom arbetsmarknadsdepar-
tementets rättssekretariat, Stockholm 1986, s. 75. 

225 7 § LSP. 

226 9 § LSP. 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/styrelse/bosattning/ansoka-1.3177
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understrykas att samma villkor för valbarhet som gäller då aktieägare utser 

styrelseledamöter enligt reglerna i ABL227, likaså ska följas vid utseende av styrelseledamöter 

enligt LSP.228  

Enligt huvudregeln har arbetstagarorganisationen rätt att utse två ledamöter och två 

suppleanter under förutsättning att företaget i genomsnitt har haft minst 25 anställda under 

det senaste räkenskapsåret. Däremot i större företag, där det bedrivs verksamhet i skilda 

branscher och då företaget under det senast räkenskapsåret har sysselsatt i genomsnitt mist 

tusen anställda här i landet, har de anställda rätt till tre arbetstagarledamöter och tre 

suppleanter. Det totala antalet ledamöter utsedda av en arbetstagarorganisation får dock 

inte överstiga antalet övriga styrelseledamöter och således inte vara majoritet i styrelsen.229 

Enligt lagens förarbeten anses antalet vara tillräckligt för att ge de anställda den möjlighet 

till insyn och inflytande som lagen är avsedd att ge.230 Undantag från lagens tillämpning kan 

dock medges om arbetstagarrepresentationen skulle medföra väsentliga olägenheter för 

företaget på grund av att bolagsordningen eller motsvarande föreskriver särskild högre 

röstmajoritet för styrelsens beslut. Därutöver förutsätts att olägenheten inte kan undanröjas 

på annat sätt för att undantag ska medges.231  

                                                 
227 8 kap 9-12 § ABL. 

228 Ds A 1986:1, s. 6 f. 

229 4 § LSP. 

230 Ds A 1986:1, s. 77.  

231 17 § LSP. 
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7 Analys & slutsats 

7.1 Inledning 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion om den svenska regleringen avseende 

styrelsesammansättningar i aktiemarknadsbolag samt Kommissionens initiativ, för att 

besvara uppsatsens syfte. Inledningsvis utvärderas remissvaren som inkom till regeringen 

och Kommissionen. Vidare ställs Kommissionens initiativ om styrelsens sammansättning i 

relation till befintlig svensk reglering på området, för att belysa de skillnader som föreligger. 

Utifrån jämförelsen avgörs det vidare om den svenska regleringen är bristfällig och om det 

därav föreligger grunder för ökad reglering. Därefter diskuteras det hur eventuell reglering 

bör utformas och avslutningsvis redogörs det för uppsatsens slutsatser.     

7.2 Grönbokens remissvar 

Av den granskning och sammanställning av remissvaren som presenteras i kapitel 5 har ett 

flertal brister däri framkommit. Det avser utformningen av yttrandena då ett flertal har 

visat sig vara likalydande eller ha stora likheter. Vidare har många yttranden sänts in utan 

tydliga svar på de frågor som ställs i Grönboken och därtill är argumentationen i många fall 

knapphändig.  

Såsom det beskrivs ovan i avsnitt 5.4 är ett antal av remissvaren likalydande eller mycket 

lika. Ifrågavarande instanser har istället för att genomföra egna granskningar och 

utvärderingar valt att inte bara gå på samma linje som en annan instans utan att i flertalet 

fall även kopiera en annan instans yttrande. Det ger ett mycket oseriöst intryck och visar på 

att ifrågavarande instanser har underlåtit att göra egna analyser och reflektioner i saken. 

Vidare väcker det frågan om huruvida ifrågavarande yttranden, som nästan utgör en 

fjärdedel av det totala antalet remissvar, överhuvudtaget bör tas i beaktande.    

Vidare påverkas även remissvarens betydelse av hur pass utförligt de har besvarats. I ett 

stort antal av yttrandena har instanserna valt att endast kommentera sina ställningstaganden 

till Grönbokens innehåll generellt, utan att ge tydliga svar på själva frågorna. Eftersom 

Kommissionens avsikt med att skicka Grönboken på remiss var att få frågorna i den 

besvarade kan det sägas att många av remissvaren är bristande, då de inte uppfyller syftet. 

Vidare har det i de flesta fall inte visats något belägg för de påståenden som framförs. De 

flesta instanser är emot den slags reglering som Grönboken föreslår om styrelsens 

sammansättning och även i fråga om Grönboken i sin helhet, men utan att lyckas visa stöd 

för sina ställningstaganden. Den knapphändiga argumentationen försvårar möjligheterna att 
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värdera de argument som anförs och ger intryck av att det egentligen inte finns något 

belägg för det som sägs. Då åsikterna om Kommissionens initiativ är så pass starka kan det 

tyckas att instanserna på ett tydligare sätt borde ha demonstrerat vilket belägg som finns för 

påståendena. 

I det följande granskas de två främsta argument som förs fram i yttrandena emot förslaget 

om styrelsesammansättningar, för att avgöra om det finns något belägg för påståendena. 

Det avser diskussionen kring den privata äganderätten samt det svenska 

valberedningssystemet. 

I fråga om den privata äganderätten anförs det i många yttranden att reglering av det slag som 

diskuteras i Grönboken skulle leda till att den urvattnas. Detta då aktieägarnas möjligheter 

att påverka vilka personer som väljs in i styrelsen inskränks och således även äganderätten 

som följer av aktieinnehavet. Med utgångspunkt i bestämmelsen i RF och 

Europakonventionen är äganderätten inte absolut och således finns det möjligheter att göra 

undantag från regeln då det krävs för angelägna allmänna intressen. De kriterier som ska 

övervägas vid ett avgörande om huruvida åtgärden krävs för angelägna allmänna intressen 

är om åtgärden kan bidra till att uppnå syftet, om målet kan nås genom ett mindre 

ingripande alternativ och slutligen om det råder en rimlig balans mellan de berörda 

intressena. Frågan som aktualiseras då är om reglering avseende ökad mångfald i styrelser i 

aktiemarknadsbolag vid en avvägning mellan det allmännas och den enskilde ägarens 

intresse kan anses motiverad. 

Avseende könsfördelning specifikt framgår det av den statliga utredningen, som 

presenteras i avsnitt 6.4, att lagstiftning inte anses utgöra en inskränkning i äganderätten, då 

avvägningen inte rimligen kan anses leda till annat resultat än att en acceptabel balans 

uppnås, även om könsfaktorn införs som ett kriterium för styrelsens sammansättning. 

 Det samma kan sägas om mångfald i allmänhet. En acceptabel balans kan uppnås om ökad 

reglering införs avseende mångfald i styrelser då det skulle gynna såväl allmänheten som 

den enskilde individen. Såsom det uttrycks i Kodens förarbeten kan bättre mångfald i 

styrelser ge nya infallsvinklar, perspektiv och således även bättre kvalitet på styrelsearbetet.  

I sin tur ökar förutsättningarna för att företaget ska bli ber framgångsrikt och få högre 

avkastning och vidare ger det en positiv effekt för näringslivet samt allmänheten Vidare är 

syftet med den reglering som diskuteras i Kommissionens initiativ delvis att stabilisera det 

internationella finanssystemet samt att påverka företags framgång inom EU, bl.a. genom 
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ökad mångfald i bolagens styrelser. Ifrågavarande reglering får antas bidra till detta då såväl 

Koden, remissinstanserna som Kommissionen är av den meningen att ökad mångfald ger 

en positiv effekt. Det har inte ifrågasatts om huruvida Kommissionens mål att öka 

mångfald i styrelser kan uppnås genom initiativen och inte heller om mångfald ger bättre 

resultat i styrelsearbetet, utan meningarna skiljer sig åt i fråga om hur mångfald bör uppnås.   

I nästa steg ska det avgöras om det finns ett mindre ingripande alternativ som likväl kan 

uppnå ändamålet. De regler som idag finns i Koden avseende styrelsens sammansättning 

förefaller otillräckliga då de ställer alltför låga krav på företag. Vidare skulle en styrelse med 

större mångfald, såsom ovan framhållits, medföra att styrelsens arbete får bättre kvalitet 

samt att det effektiviseras. För att uppnå detta krävs det att de befintliga bestämmelserna 

ändras. Sedan kan det diskuteras hur pass ingripande regleringen rimligen bör vara, men 

utgångspunkten att öka regleringen får antas vara den enda möjligheten uppnå syftet, då 

befintlig reglering har visat sig vara otillräcklig. 

 Slutligen får det vid en avvägning mellan berörda intressen antas råda en rimlig balans då 

ökad mångfald ger positiva effekter för såväl allmänheten som för de enskilda aktieägarna, 

dels genom att ökad framgång i företaget ger högre avkastning, dels genom att näringslivet i 

allmänget gynnas. Ur ett samhällsperspektiv är förslaget således positivt då ökad mångfald 

leder till bättre bolagsstyrning. Som forskning visar har företag med god bolagsstyrning 

bättre förutsättningar att bli framgångsrika vilket i sin tur kan hjälpa till att skapa tillväxt 

och välstånd i samhället. Därav får ingreppet anses som proportionerligt och tillåtet.   

I många av remissinstansernas yttranden framhålls det som sagt att reglering av det slag 

som Kommissionen föreslår är ett oacceptabelt ingripande i äganderätten och att det i 

förevarande fall är omotiverat. Vad som inte nämns är att det redan idag föreligger 

lagstadgade inskränkningar i äganderätten. Särskilt ingripande är bestämmelserna i LSP som 

ger arbetstagarorganisationer möjlighet att utse ett antal ledamöter till styrelsen i bl.a. 

aktiebolag. Ifrågavarande bestämmelser är långt mer ingripande i äganderätten än 

Kommissionens initiativ avser att vara, då det är arbetstagarrepresentanter som utser 

styrelseledamöterna och inte aktieägarna själva. LSP utesluter helt och hållet aktieägarna 

från att besluta i frågan medan Kommissionens initiativ endast avser att precisera inom 

vilka ramar som ledamöter ska utses. Om Kommissionens initiativ bedöms utgöra en 

inskränkning i aktieägarna äganderätt så måste även LSP:s bestämmelser, då de är långt mer 
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ingripande, antas begränsa äganderätten. Det skulle då att svensk lag har stridit mot 

Europakonventionen sedan 1987 då LSP stiftades.  

Avseende valberedningens arbete framhåller remissinstanserna vikten av att processen i 

samband med att styrelseledamöter nomineras är strukturerad. Många instanser anser att 

det svenska valberedningssystemet fungera bra och någon ytterligare reglering tycks inte 

vara nödvändig då de krav som ställs på diversifiering anses uppfyllas i och med 

valberedningens arbete.  

I Kodens bestämmelser stadgas att valberedningens uppgift är att lämna förslag till 

bolagsstämman bl.a. avseende val av styrelseledamöter. Vidare ska valberedningen 

säkerställa att tillsättningen av styrelseledamöter bereds genom en process där hänsyn tas 

till Kodens krav om mångfald.  Det är alltså valberedningens uppgift att granska möjliga 

kandidater till styrelsen samt att presentera en styrelse som är väl sammansatt och består av 

styrelseledamöter som på bästa sätt kan förvalta företaget. Då valberedningen har en så 

pass viktig uppgift och då flertalet remissinstanser menar på att arbetet fungerar bra är det 

motiverat att diskutera hur dess arbete fungerar i praktiken i förhållande till Kodens 

bestämmelser. 

I undersökningen som utfördes för kollegiet var de flesta av den meningen att systemet 

med valberedningar generellt fungerar bra men att allvarliga brister föreligger i 

tillämpningen, framförallt rörande valberedningens sammansättning. Det anses även finnas 

brister i fråga om kompetens och integritet hos valberedningsledamöterna. Vidare 

påpekades det att valberedningen genom sin position får en mycket stor makt men att den 

inte ges något formellt ansvar. Det innebär att valberedningen inte kan ställas till svars för 

bristfälligt utfört arbete. Att systemet över lag bedöms vara bra trots att allvarliga brister 

föreligger är besynnerligt, särskilt då det påpekas att valberedningen har en så pass viktig 

funktion i företag. I en jämförelse mellan Kodens bestämmelser avseende valberedningen 

och valberedningsarbetet i praktiken, förefaller arbetet inte överrensstämma med Kodens 

riktlinjer. 

Vid en återkoppling till diskussionen om den privata äganderätten kan det ifrågasättas om 

den inte begränsas genom det svenska valberedningssystemet. Detta då valberedningen har 

ett stort inflytande på vilka ledamöter som väljs in i styrelsen genom nominering vid 

bolagsstämman. Om valberedningen då består av personer som inte arbetar i samtliga 

aktieägares intresse eller om valberedningsledamöterna inte är tillräckligt kompetenta kan 
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det påverka aktieägarnas beslut vid omröstningen. Således kan det antas begränsa 

aktieägarnas möjligheter att utöva inflytande över bolaget och även äganderätten.  

Avseende ansvarsfrågan kan problem uppstå i situationer då en föreslagen styrelse, som 

sedan blir tillsatt, inte håller måttet för att den exempelvis inte är kompetent nog att hantera 

de utmaningar som företaget ställs inför. Det kan exempelvis vara fråga om att 

valberedningen nominerar en kandidat när den har känt till att lämpligare kandidater 

funnits tillgängliga. Vidare kan valberedningen brista i undersökningen av kandidatens 

egenskaper. Trots att det inte är valberedningen som fattar beslutet om vilka 

styrelseledamöter som utses så har den en viktig uppgift som kan få allvarliga konsekvenser 

för bolag, om den utförs bristfälligt. En styrelse som är dåligt sammansatt kan skada 

bolaget bl.a. genom att felaktiga beslut fattas i styrelsen. 

Härvid ska det påpekas att det förekommer brister i remissinstansernas argumentation om 

huruvida det svenska valberedningssystemet är tillräckligt bra. För att argumentet ska 

kunna tas i beaktande måste det på något sätt styrkas hur det svenska systemet skiljer sig 

från andra länders system, genom att det exempelvis påvisas att svenska bolag har större 

avkastning än motsvarande utländska bolag. Då bevisbördan ligger på instanserna och då 

de inte har lyckats påvisa att den svenska modellen är överlägsen måste utgångspunkten 

vara att det svenska systemet med valberedningar inte är bättre än andra system. 

Brister i argumentation och utformning av yttrandena i övrigt påverkar väsentligt den grad 

av betydelse som yttrandena bör tillmätas. Visserligen ges det i de flesta fall svar på 

Grönbokens frågor men för att svaren ska tas i beaktande måste ställningstagandena vara 

välmotiverade och styrkta, vilket inte är fallet. Detta då många av instanserna har uttryckt 

ett starkt motstånd mot Grönbokens förslag utan att ha visat något belägg. I synnerhet har 

det inte påvisats att Kommissionens förlag kan komma att utgöra en begränsning i den 

privata äganderätten, utan det har istället efter en granskning visats sig att svensk 

lagstiftning redan innehåller bestämmelser som begränsar aktieägarnas äganderätt. 

Sammantaget kan det sägas att remissinstansernas starka motstånd till Kommissionens 

initiativ samt de grundlösa argument som däri framhålls kan ge uppfattningen att det rör sig 

om lobbying snarare än ett seriöst svar på en viktig fråga, varför de inte bör tillmätas någon 

egentlig betydelse. 
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7.3 Kommissionens initiativ i förhållande till svensk reglering 

För att få klarhet i om det föreligger ett behov av den reglering som diskuteras i 

Grönboken samt i Handlingsplanen är det väsentligt att initiativen ses i förhållande till det 

befintliga regelverket i Sverige avseende styrelsens sammansättning. Om bestämmelserna är 

bristfälliga kan det således föreligga grunder för att överväga ett införande av 

Kommissionens förslag. 

I Grönboken framhåller Kommissionen att det finns behov av en utvärdering av det 

europeiska regelverket för bolagsstyrning för att avgöra om huruvida ytterligare reglering är 

nödvändig. Syftet är bl.a. att stärka den inre marknaden och frågor om bolagsstyrning i 

aktiemarknadsbolag anses i detta hänseende spela en avgörande roll. Avseende styrelsens 

sammansättning framhåller Kommissionen att den måste anpassas till företagets 

verksamhet. Med detta som utgångspunkt bör det utformas kriterier, avseende bl.a. meriter, 

erfarenheter och yrkeskvalifikationer, som ska ligga till grund vid val av styrelseledamöter. 

Ökad mångfald anses ge många fördelar i styrelsearbetet, såsom olika synpunkter, 

kompetenser, mer sakkunskap och större utmaningar. I fråga om könsfördelningen 

framhålls att såväl kvotering som tillämpning av en jämställdhetspolicy i företag krävs för 

att uppnå en jämn könsfördelning. 

I Handlingsplanen anförs att styrelsens sammansättning, oavsett de olika styrelsestrukturer 

som förekommer i EU:s medlemsstater, är avgörande för företagets framgång. Vidare 

framhålls att mångfald avseende kompetens och synsätt hos styrelseledamöterna 

underlättar för arbetet i organisationen och ett skapande av en policy för styrelsemångfald 

skulle kunna få företag att reflektera över mångfalden i styrelsen. 

Av diskussionerna som förs i Grönboken och Handlingsplanen framgår det att 

Kommissionen eftersträvar mer öppenhet och transparens i rekryteringsprocessen av 

styrelseledamöter. Detta är tänkt att uppmuntra företag till att eftersträva öka mångfald i 

styrelser, i synnerhet i fråga om könsfördelningen. Genom ökad mångfald anser 

Kommissionen att företagets framgång kan påverkas positivt.   

Den svenska regleringen avseende styrelsens sammansättning i aktiemarknadsbolag återfinns 

främst i Koden, varvid det framhålls att ”styrelsen ska ha en storlek och sammansättning 

som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och 

effektivitet”. Det anges även att styrelsens sammansättning ska vara ändamålsenlig med 

hänsyn till bl.a. bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Mångsidighet och bredd ifråga 
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om styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund krävs likaledes. 

Avslutningsvis ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Likaså föreskrivs i börsreglerna att 

styrelsen ska utgöras av kompetenta och erfarna ledamöter. Eftersom det ställs krav som 

bolag måste uppfylla för att noteras framhålls det att styrelseledamöterna som leder bolaget 

därav måste ha viss kompetens och erfarenhet.   

I en jämförelse mellan den svenska regleringen, i synnerhet Koden, och förslaget i 

Grönboken och Handlingsplanen skiljer de sig på så vis att regleringen i Koden inte är lika 

långtgående. Visserligen innehåller Koden bestämmelser om att styrelsen ska vara 

sammansatt av personer som på ett effektivt sätt kan förvalta bolaget och som har den 

kompetens som krävs men mer än så utvecklas inte kraven. Koden ger inga närmare 

riktlinjer som ska följas vid val av styrelse för att säkerställa att rätt personer utses. 

Därutöver finns det ingen kontroll över hur reglerna efterföljs och inte heller några 

sanktioner. Den enda form av kontroll är den granskning som valberedningen genomför 

vid utseende av styrelsen, vilken har visat sig vara bristfällig. 

I förhållande till det som sägs i Kodens förarbeten om vikten av mångsidiga 

styrelsesammansättningar och vilka fördelar som mångfald kan medföra förefaller 

bestämmelserna i Koden som vaga, då de lämnar alltför mycket utrymme för företagen. I 

Kodens bestämmelser framgår det inte om kontroller utförs av styrelsen, bortsett från den 

utvärdering som styrelseledamöterna själva företar, för att avgöra om den är bra 

sammansatt och inte heller av valberedningens arbete. I fråga om könsfördelningen uttalas 

endast att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. På denna punkt framgår det inte när ett 

företag anses ha uppfyllt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning, varför det inte 

går att avgöra om huruvida det har uppfyllts eller ej.  

I likhet med Koden framhålls det i Grönboken och Handlingsplanen att styrelsens 

sammansättning bör anpassas till företagets verksamhet, då det vid olika skeden av 

företagets utveckling kan finnas behov av olika kompetenser. Dock skiljer sig diskussionen 

i Grönboken och Handlingsplanen från Koden på så vis att den avser att gå ett steg längre 

genom tillämpning av rekryteringsmetoder i syfte att fastställa exakt vilka färdigheter som 

styrelsen söker. Genom rekryteringsmetoder är det tänkt att det ska skapas bättre 

förutsättningar för att styrelsens sammansättning utvärderas och därav blir bättre. 

Vidare avseende könsfördelningen framhålls även i Grönboken och Handlingsplanen att en 

jämnare könsbalans kan ge många positiva effekter. Då Koden innehåller en bestämmelse 
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om att könsfördelning ska eftersträvas får det tolkas som att utgångspunkten däri är 

densamma. Även i detta avseende går Kommissionen längre än Koden då såväl kvotering 

som jämställdhetspolicyn ses som ett måste. Genom Kommissionens direktivförslag om 

jämnare könsfördelning kan kvotering komma att genomföras. Direktivförslaget avser att i 

likhet med det svenska lagförslaget om jämnare könsfördelning att uppnå en könsbalans på 

minst 40 procent av det underrepresenterade könet. Avseende jämställdhetspolicyn kan det 

sägas att det i ÅRL finns stadgat att företag måste redogöra för könsfördelningen i 

förvaltningsberättelsen, men högre krav än så ställs inte. Jämställdhetspolicyn som 

diskuteras i Grönboken och Handlingsplanen avser att gå längre än så, då det föreslås att 

företag ska tvingas offentliggöra om de tillämpar en jämställdhetspolicy samt dess innehåll 

och framsteg. Genom att överväganden och beslut offentliggörs skapar det incitament för 

företag att tillämpa en jämställdhetspolicy, i synnerhet då det kan vara svårt att motivera 

varför man inte gör det.     

Sammantaget kan det sägas att den svenska regleringen inte är lika långtgående som 

förslagen som diskuteras i Grönboken. Vidare finns det brister i den svenska 

bolagsstyrningen avseende styrelsens sammansättning då bestämmelserna i Koden är vaga 

och inte innehåller tillräckligt höga och tydliga krav på företag.  

7.4 Utformning av eventuell reglering 

Det har konstaterats att remissinstansernas yttranden är bristfälliga och att de således inte 

bör tillmätas särskilt stor betydelse i diskussionen om huruvida det i Sverige finns behov av 

den reglering som diskuteras i Kommissionens initiativ. Vidare har det visat sig att den 

svenska regleringen avseende styrelsens sammansättning skiljer sig från Kommissionens 

initiativ på så vis att den inte är lika långtgående. Det som kan sägas om såväl Koden, 

Kommissionens initiativ som remissinstansernas yttranden är att samtliga är positivt 

inställda till mångfald i styrelser. Däremot skiljer de sig i fråga om hur mångfald bör 

uppnås. Av det som ovan har anförts i analysen kan det konstateras att det finns behov av 

någon form av lösning då den svenska regleringen i nuläget är otillräcklig. Frågan är då hur 

regleringen bör utformas och om den då bör genomföras på nationell nivå eller på EU-

nivå.  

Att iföra detaljreglering på EU-nivå kan vara problematiskt då EU:s medlemsstater har 

skilda bolagsstyrningssystem, vilket kan göra det svårt att hitta ett system som fungerar för 

alla. I både Grönboken och Handlingsplanen noterar Kommissionen att det föreligger olika 
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styrelsestrukturer i Europa och att avsikten inte är att ändra dessa system. En förutsättning 

för att regering på EU-nivå ska passa samtliga medlemsstater är då att den utgörs av 

principer där det tydligt framgår vilket syfte reglerna har. På så vis kan medlemsstaterna 

själva anpassa och utforma reglerna till landets övriga reglering. Resultatet blir då att 

harmonisering uppnås genom principer varvid reglerna i respektive medlemsstat i praktiken 

utformas på olika sätt. Oavsett vilken form av reglering som införs inom EU så är det 

viktigt att den konsekvensanalys som Kommissionen utlovar föregår varje initiativ. En 

grundlig granskning av vilket behov som finns samt en utredning av vilka konsekvenser en 

eventuell reglering kan få bör genomföras inför varje ny regel. Därtill är det viktigt att 

eventuell reglering inte belastar europeiska företag till den grad att konkurrenskraften 

skadas, exempelvis genom höga administrationskostnader. 

Vad gäller den svenska regleringen har det visat sig att den är bristfällig varför åtgärder är 

både befogade och nödvändiga. Om större mångfald i styrelser ska uppnås, i synnerhet 

avseende könsfördelningen, så måste reglerna tydliggöras och kraven måste bli högre. Att 

införa lagstiftning i fråga om styrelsens sammansättning krävs inte, utan istället bör de 

befintliga reglerna i Koden förändras. Avseende valberedningen är systemet bra i teorin 

men i praktiken fungerar det inte alltid som det ska, varför det finns anledning att vidta 

åtgärder i frågan. Valberedningens roll i bolagsstyrningen är särskilt viktig då dess uppgift 

att representera bolagets aktieägare. Därav bör det framförallt införas fortlöpande 

kontroller av valberedningens arbete för att se till att ledamöterna är kompetenta nog samt 

för att säkerställa att valberedningen lämnar nödvändig information till aktieägarna för att 

välgrundade beslut ska kunna fattas. 

 Vidare är det viktigt att kraven på avvikelserapportering som ställs i och med ”följ eller 

förklara principen” noggrant kontrolleras och efterföljs av företag. Därtill behöver det 

införas sanktioner för de företag som avviker från Kodens bestämmelser utan att utförligt 

motivera varför.  

För Sveriges del bör även Kommissionens förslag om rekryteringsprofiler samt en 

jämställdhetspolicy övervägas då det kan komplettera Kodens brister. Koden syftar till att 

uppnå mångfald och bredd avseende ledamöterna kompetens samt en jämn 

könsfördelning. Kommissionens förslag är ett sätt att säkerställa att målet uppnås. I arbetet 

med att utforma kriterier för de kompetenser som behövs i styrelsen måste det innefatta en 

slags utvärdering av styrelsens arbete samt av de utmaningar som bolaget står inför. Detta 
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krävs för att det ska kunna avgöras vilka kompetenser som styrelsen behöver kompletteras 

med. För att utvärderingen ska bli så objektiv som möjligt bör den utföras av en extern 

part. Det skulle förhindra att utformningen av utvärderingen påverkas av 

styrelseledamöterna, varför den får ett större värde.    

Vidare genom krav på en jämställdhetspolicy leder det till mer öppenhet vilket kan ge 

företag incitament att eftersträva jämställdhet och större mångfald i allmänhet. Större 

mångfald kan således uppnås utan lagstiftning, då genom att det ställs högre krav på företag 

om öppenhet i fråga om beslut och överväganden vid tillsättning av ledamöter i Koden.    

7.5 Slutsats 

Det svenska regelverket för styrelsesammansättningar i aktiemarknadsbolag utgörs främst 

av bestämmelserna i Koden, vilken syftar till att upprätta god bolagsstyrning med 

aktieägarnas intresse som utgångspunkt. Den nuvarande Koden kan beskrivas som ganska 

försiktig och till vissa delar bristfällig, då dess bestämmelser är alltför vaga och inte ställer 

tillräckligt höga krav på företag. Att skapa fullständiga garantier mot misskötsel av företag 

är naturligtvis inte möjligt men då regleringen visar sig vara otillräcklig måste åtgärder 

vidtas. 

Sett till Grönbokens remissvar förefaller diskussionen handla om att till varje pris undvika 

ökad reglering och inte om hur bolagsstyrningen kan förbättras. Kommissionens initiativ 

är, i motsats till vad som hävdas av många remissinstanser, positivt då det avser att 

förtydliga bestämmelser som är oklara. Vidare eftersträvar Kommissionen att ändra 

rekryteringsmetoder av styrelseledamöter och öka insynen för att förbättra styrelsearbetet. 

Det som Kommissionen föreslår skulle vara en bra komplettering till Kodens 

bestämmelser och således leda till bättre bolagsstyrning.  

Emellertid har Kommissionen inte lyckats påvisa att behovet är tillräckligt stort för att 

införa reglering på EU-nivå. Kommissionen framhåller att det i samband med finanskrisen 

har avslöjats en del brister inom bolagsstyrningsområdet, men dock har det inte visats 

belägg för att det föreligger tillräckligt stora brister att åtgärder måste vidtas på EU-nivå. 

Att svag bolagsstyrning i finansiella institut var en bidragande orsak till finanskrisen torde 

inte föranleda en spridningseffekt till bolagsstyrning i icke-finansiella institut. 

Således bör eventuell reglering utformas på nationell nivå och då i Koden. En viktig fördel 

med självreglering är att normgivning är mer flexibelt än lagstiftning och därav lättare att 
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uppdateras och anpassas. Den bästa lösningen skulle därav vara att befintliga bestämmelser 

i Koden tydliggörs och kompletteras med striktare regler där det finns behov, bl.a. i fråga 

om rekrytering av styrelseledamöter och valberedningsarbetet.  
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