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Sammanfattning 
 
Titel: Ökar oberoende styrelseledamöter medborgarnas förtroende för de statliga 

bolagen? 
 
Kurs: Magisteruppsats, Företagsekonomi  
 
Författare: Amäni Radwan och Anna Birkestedt 
 
Handledare: Anders Grönlund 
 
Nyckelord: Bolagskoden, statliga bolag, förtroende, oberoende styrelseledamot 
 
Syfte:  Syftet är att beskriva om styrelsens oberoende enligt Bolagskodens kriterier och 

OECD: s riktlinjer för statligt ägande tillämpas i de helägda statliga bolagen 
med marknadsmässiga krav samt att få förståelse om oberoende 
styrelseledamöter kan påverka medborgarnas förtroende för de statliga bolagen. 

     
Metod: Vi har arbetat utifrån den kvalitativa metoden och vill få en förståelse av den 

sociala verkligheten grundat på våra respondenter svar. Vår empiri och analys 
har vi återkopplat till teorier om förtroende, bolagsstyrning, stakeholders och 
institutionella investerare. Våra primärdata innehåller intervjuer med sakkunniga 
inom området Bolagskoden och statlig styrning samt intervjuer med oberoende 
styrelseledamöter. Våra sekundärdata innefattar tidigare forskning om outside 
directors och institutionella investerare.  

 
Slutsatser: Oberoende och förtroende hänger ihop och är en viktig fråga för statliga bolag. 

Förtroendefrågan hänger samman med hur allt styrs och redovisas. Tydlig 
information måste därför vara tillgänglig för medborgaren över 
nomineringsförfarandet samt på vilka kriterier ledamöterna sitter på sin poster. 
Oberoende styrelseledamöter kan påverka medborgarnas förtroende positivt och 
sitter med i styrelsen för sin kompetens och kunskap inom det affärsområde 
bolagen verkar i. 
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Abstract 
Title: Do independent directors strengthen citizens’ confidence in government owned 

companies? 
 
Course: Master Thesis in Business Administration, Major in Accounting 
 
Authors: Amäni Radwan and Anna Birkestedt 
 
Professor: Anders Grönlund 
 
Keywords: Swedish corporate governance code, government owned companies, confidence, 

independent director 
 
Purpose: Our aim is to describe how independent the Swedish government board appears.  

Further, explain if independent directors strengthen citizen’s confidence in 
government owned companies. 

 
 
Methodology:To fulfil the purpose of this master thesis, we have gathered both primary and 

secondary data. We have used theories about trust, stakeholders and institutional 
investors as well as rules and regulations regarding independent directors in 
Sweden. The primary data consists of information from interviews with people 
active in government boards and people that have experience in Swedish 
Corporate governance code and government owned companies. Our secondary 
data consist of earlier studies about the effects of independent directors and 
institutional investors.  

 
Conclusion: Independence and trust combined. Independent directors appear to strengthen 

citizens’ confidence in government owned companies. An independent director 
tributes competence and knowledge about the market area where the company is 
active.  
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1. Inledning 
 
 
I följande kapitel kommer vi först att presentera bakgrunden till problemet vilket mynnar ut i 
problemformuleringen och uppsatsens syfte. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Corporate governance eller ägarstyrning, bolagsstyrning som det heter på svenska är ett känt 
fenomen. Brister i bolagsstyrningen anses vara en orsak till de senaste företagsskandalerna i 
Sverige och utomlands vilket bidragit till att bolagsstyrning blivit mer och mer aktuell. Det 
har talats om ”the Enron effect” och att de uppdagade skandalerna har haft lika stor effekt i 
företagsvärlden som Watergate hade för politiken. Detta har bidragit till ett paradigm skifte 
där det förespråkas en mer öppen och tydlig redovisning. I USA kom SOX (Sarbanes Oxley 
Act), med riktlinjer i syfte till att hjälpa ledningen att säkerställa riktigheten i den finansiella 
rapporteringen och verka för öppenhet och etik. Efter införandet av SOX i USA har SEC (The 
Securities And Exchange Commission) tagit steget längre inom bolagsstyrning och numera är 
outside directors etablerade i styrelsen. En outside director är en styrelseledamot som varken 
är anställd eller har aktier i företaget och kan därför tyckas ha mindre konflikter och egna 
intressen inom företaget. 1 
 
Svenska staten ansåg år 2002 att förtroendet för näringslivet behövde stärkas och tillsatte den 
så kallade Förtroendekommissionen. Kommissionen fick arbetet att analysera behovet av 
åtgärder som krävs för att säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet och utifrån detta 
utvecklades Svensk kod för bolagsstyrning som gäller på börsen sedan 1 januari, 2005.2 I 
Bolagskoden har det fastställts att de förekommer företeelser som kan vara skadligt för 
företagens förtroende. Dessa företeelser är bland annat icke-oberoende styrelse, svårbegriplig 
information från företaget, svågerpolitik och insiderhandel. Kommissionen har även 
konstaterat att det som ökar medborgarnas förtroende för företagen är oberoende 
styrelseledamöter, respekt för regler och normer, transparents och tydlighet. 3  
 
Staten är en av de största företagsägarna i Sverige med drygt 60 bolag som de äger helt eller 
delvis. Det är regeringen som har till uppdrag att förvalta de statligt ägda bolagen och 
företräda ägaren vilket är riksdagen och ytterst det svenska folket. Riksdagen kan kontrollera 
bolagen genom att närvara på bolagsstämman. Transparents och tydlighet i styrningen är en 
viktig del för riksdagens insyn och möjligheten att utkräva ansvar i bolagen. Enligt statens 
ägarpolitik är värdeskapande regeringens övergripande mål för alla statliga bolag och delar 
vidare in företagen i två grupper, de med marknadsmässiga krav och de som har särskilda 
samhällsintressen att infria. Företag med marknadsmässiga krav verkar på en marknad med 
full konkurrens och lyder under samma regler som privatägda aktiebolag. Staten ställer 
marknadsmässiga krav på resultat och avkastning.4 
  

                                                 
1 Pharoach Andrew, Communications strategies in the age of accountability, Emerald - Handbook on business 
strategi 2006 
2 www.regeringen.se  Pressmeddelande från den 7 augusti 2002 
3 www.fondhandlarna.se  Powerpoint presentation på Internet 2006-04-06 kl. 16.10 
4 Statens ägarpolitik 2005 (Regeringens ägarförvaltning) 
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Figur 1 visar hur de statliga bolagen styrs.5 
 
1.2 Problemdiskussion 
Statens ägande är speciell i relationen till ”andelsägarna”, det svenska folket. I motsats till 
andra företag kan aktierna inte flyttas någon annanstans utan är ett livstidsägande.6 
Medborgarna som ägare i de statliga bolagen kan liknas med intressenter eller institutionella 
ägare där ägarrollen ofta blir passiv eftersom ägarandelen är så pass liten finns små chanser att 
påverka.7 Det är trots detta viktigt för företagen att visa att de följer samhällets regler och 
normer samt tar hänsyn till de intressenter som direkt eller indirekt påverkas av bolagens 
beslut. Om samhället inte accepterar organisationerna kommer de inte att fortleva. 8 
 
Enligt statens ägarpolitik är det styrelsens och ledningens ansvar att sköta företaget och måna 
om ägarnas långsiktiga intresse samt agera föredömligt inom lagstiftningen. Bolagsstyrning i 
statliga bolag är en relativt ny utmaning och tidigare forskning inom området är begränsad. 
Därför har svenska staten aktivt varit med och framställt OECD: s riktlinjer över hur staten 
ska agera som ägare i de statliga bolagen.9 I OECD: s riktlinjer står det bland annat att statliga 
bolag bör ha en ägarpolitik som ger klara riktlinjer och i sin styrning ska fokusera på bolagets 
bästa.   
 
De regler som regeringen har i sin ägarpolicy stämmer i stor utsträckning med Bolagskoden 
och ska därför, enligt regeringen, vara en del av ramverket för ägarförvaltningen.10 
Bolagskoden behandlar de styrsystem som ägarna direkt eller indirekt styr företaget med och 
tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”.11 Med följ eller förklara menas att bolagen kan 
avvika från reglerna om de lämnar en god förklaring.12 Bolagskoden är till för att stärka 
aktieägarnas makt och uppmanar till transparents, tydlighet och ansvarstagande i svenska 
företag. Bolagskoden tillämpas visserligen av de helägda statliga bolagen men med hänsyn till 
statens ägardirektiv följs den inte på alla punkter. I Bolagskoden finns krav på oberoende 
styrelseledamöter i form av oberoende till ledningen och oberoende till de större aktieägarna 
för att skydda minoriteten.13 Då ägandet inte är spritt som i privata aktiebolag anser 

                                                 
5 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2005 
6 Brandinger Rune, Bolagsstyrning i statliga företag 
7 Bengtsson Elias, Shareholder activism of Swedish institutional investors 
8 Hatch Mary Jo, Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv 
9 OECD Guidelines on corporate governance of state-owned enterprises, 2005   
10  Statens ägarpolitik 2005 (Regeringens ägarförvaltning) 
11 www.fondhandlarna.se  Powerpoint presentation på Internet 2006-04-06 kl. 16.10 
12 www.svensktnaringsliv.se 2006-06-13 kl. 12.00 
13  Statens ägarpolitik 2005 (Regeringens ägarförvaltning) 
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regeringen att minoriteten inte behöver skyddas och därför redovisas inte för oberoendet i 
statliga styrelser.14 
 
Oberoende styrelseledamöter har likheter med det amerikanska begreppet ”outside director” 
Det som skiljer dem åt är att outside directors får en kontrollerande roll i styrelsen då det 
amerikanska systemet är uppbyggt enligt den anglosaxiska traditionen där styrelsen ofta 
består av anställda i företaget. Enligt forskning kan outside directors vara effektiva 
beslutsmakare i styrelser och skapa förtroende för aktieägarna.15  
 
Regeringen är de som förvaltar de statliga bolagen och även de som väljer ledamöterna för 
styrelsen. Valet av styrelse har kritiserats för att vara ett utnämningssystem som belönar 
människor för politiskt samarbete och därmed att ledamöter inte blir valda på grund av sin 
kompetens, lämplighet och konkurrenskraft. För att skapa förtroende för den statliga 
verksamheten bör regeringen redovisa öppet för styrningen och målen i bolagen.16 Förtroende 
i samhället byggs upp av förväntningar och positiva attityder som får det sociala kapitalet att 
öka och med det också välståndet. Medborgarnas förtroende för styret legitimerar demokratin 
och det finns förväntningar över att regeringen ska förvalta de statliga bolagen på rätt sätt.17 
 
1.3 Problemformulering 
Medborgarnas förtroende är viktigt för de statliga bolagen och enligt 
Förtroendekommissionen kan oberoende styrelseledamöter vara en förtroendegivande faktor 
för företagen och dess styrning. I Bolagskoden, som regeringen avser att följa, finns kriterier 
för oberoendet i styrelsen men med hänsyn till att det endast finns en ägare i de statliga 
bolagen redovisas inte för oberoendet i styrelsen.  
 
1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva om styrelsens oberoende enligt Bolagskodens kriterier och OECD:s 
riktlinjer för statligt ägande tillämpas i de helägda statliga bolagen med marknadsmässiga 
krav samt att få förståelse om oberoende styrelseledamöter kan påverka medborgarnas 
förtroende för de statliga bolagen. 
 

1.4.1 Perspektiv 
Syftet kommer att studeras utifrån sakkunniga och oberoende ledamöters perspektiv som har 
relevant kunskap inom ämnet som kan ge väsentlig information för uppsatsen. 
 
1.5 Avgränsningar 
Vi har valt bort fyra bolag som enligt regeringen har markandmässiga krav men som vi 
bedömer trots detta inte kan jämföras med privata bolag. Dessa bolag är Stattum 
Förvaltningsaktiebolag, Venatius AB, Svenska Skeppshypotekskassan och Kasernen 
Fastighets AB.  
 
 

                                                 
14 Vattenfalls årsstämma 2006-04-27 China Teatern, Stockholm 
15 Svensk kod för bolagsstyrning, SOU 2004:46 
16 Brandinger Rune, Bolagsstyrning i statliga företag 
17 Näringslivet och förtroendet, SOU 2004:47 
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2. Metod 
 
 
Metodkapitlet beskriver uppsatsens arbetsgång och hur vi med vald arbetsmetodik styrt vårt 
arbete. Här framställs hur vi har samlat in, granskat och analyserat materialet för att besvara 
vår problemformulering och vårt syfte. 
 
 
2.1 Metodansats 
Syftet är att beskriva om styrelsens oberoende enligt Bolagskodens kriterier och OECD:s 
riktlinjer för statligt ägande tillämpas i de helägda statliga bolagen med marknadsmässiga 
krav samt att få förståelse om oberoende styrelseledamöter kan påverka medborgarnas 
förtroende för de statliga bolagen. 
 
Då vi använder ett beskrivande syfte har vi valt en kvalitativ metod för att genomföra vår 
studie. Detta innebär att vi kommer att arbeta med insamling av data och tolkning av denna 
för att sedan komma fram till ett resultat.18 
 
Vi vill med vår forskning få en förståelse av den sociala verkligheten grundat på hur våra 
respondenter i en viss miljö tolkar denna verklighet.19 I vår uppsats gäller det en tolkning över 
oberoende styrelseledamöters effekt på medborgarnas förtroende. En kvalitativ metod är 
förenligt med ett hermeneutiskt synsätt. Det hermeneutiska arbetssättet ger oss frihet att få 
representativa respondenter utan att behöva vara bunden till slumpmässiga urval. Denna 
vetenskapssyn lägger fokus på tolkning och förståelse vilket vi gör i vår uppsats.20 
 
2.2 Tillvägagångssätt 
Vi har arbetat utifrån ett induktivt tillvägagångssätt. Detta vetenskapliga tillvägagångssätt 
innebär att vi kunnat studera objektet utan att först förankra undersökningen i befintliga 
teorier inom området. Ett induktivt arbetssätt genererar teori ur empirin som vi sedan 
återkopplar till den existerande teorin.21 Vi har valt det induktiva tillvägagångssättet för att det 
finns begränsat med tidigare forskning inom det specifika området. Vi ska i vår empiri 
beskriva kopplingen mellan oberoendet i de statliga bolagen och medborgarnas förtroende för 
bolagen för att sedan återkoppla det till närliggande teorier. Vi redogör för begreppen outside 
directors, förtroende och socialt kapital, statlig bolagsstyrning, institutionellt ägande och 
stakeholder teori.  
 
Den tidigare forskningen i vår teori har vi hämtat inom området outside directors; ett fenomen 
som är vanligt inom amerikansk bolagsstyrning i större privata bolag. Den svenska 
motsvarigheten till outside director har vi valt att använda på oberoende styrelseledamot, då 
deras egenskaper som oberoende i styrelsen är i stort sett samma. Skillnaden är den att outside 
directors får en mer kontrollerande roll eftersom styrelsens struktur i amerikanska bolag ser 
annorlunda ut. Vi har även hittat forskning kring institutionellt ägande då att vi anser att teorin 
har en nära koppling till medborgarnas intressen i statliga bolag. 
 

                                                 
18 Bryman Alan, Samhällsvetenskaplig metoder  
19 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder  
20 Gustavsson Bengt red., Kunskapande metoder  
21 Gustavsson Bengt red., Kunskapande metoder  
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Inledningsvis kommer vi att beskriva om oberoendet utifrån Bolagskodens kriterier och 
OECD: s riktlinjer för statligt ägande tillämpas i styrelserna i 20 statliga bolag. Vi har 
genomfört semistrukturerade personliga intervjuer med tre sakkunniga respondenter inom 
området för att få en djupare förståelse om sambandet mellan oberoende, oberoende 
styrelseledamöter och förtroende. Vi har även genomfört telefonintervjuer med fyra 
oberoende styrelseledamöter i de utvalda statliga bolagen för att få en djupare förståelse om 
dessa ledamöter anser sig kunna påverka medborgarnas förtroende för de statliga bolagen. För 
att utreda intervjuerna kommer vi att använda valda teorier som hjälpmedel för att analysera 
svaren.22  
 
2.3 Urval 
I vår studie har vi att utgå från det statligt helägda bolagen med marknadsmässiga krav då 
dessa bolag har företagsekonomiska mål och konkurrerar med andra likasinnade privata 
aktiebolag. Vi valde dessa eftersom vi anser att det lättare går att applicera de existerande 
regler och teorier som finns för privata bolag på statliga bolag med marknadsmässiga krav 
snarare än för de statliga bolagen med samhällspolitiska krav. Bolagen var från början 24 till 
antalet men vi valde bort fyra i vår studie då vi anser att de inte fullt ut har marknadsmässiga 
krav. Stattum Förvaltningsaktiebolag; eftersom bolaget saknar mål då de inte bedriver någon 
verksamhet, Svenska Skeppshypotekskassan; då det är en egen associationsform med 
offentligrättslig ställning, Venantius AB; för att bolaget inte ska konkurrera med andra 
bolåneinstitut och Kasernen Fastighets AB; eftersom samtliga fastigheter inom bolaget hyrs ut 
till försvarsmakten. 
 
För att intervjuerna ska ge oss meningsfull information för vår empiri har vi valt att kontakta 
och intervjua personer som vi anser har god kunskap och är väl insatta i det problemområde 
som vi avser beskriva. Respondenterna är: Eíríkur Einarsson, revisionschef på Riksrevisionen, 
Anne Wigart, bolagsjurist på Svenskt Näringsliv och Rune Brandinger, ”styrelseexpert”. 
 
Vi har även utfört intervjuer med slumpmässigt utvalda oberoende styrelseledamöter i några 
av de 20 bolagen. Respondenterna är: Ebbe M Loiborg, ledamot i Vin & Sprit AB, Lars-Åke 
Helgesson, ledamot i LKAB, Carl-Viggo Östlund, ledamot i Green Cargo samt ytterligare en 
respondent som väljer att vara anonym för att denne ”på grund av tidsbrist ville undvika 
eventuella frågor som kan uppstå i samband med publicering”. 
  
2.4 Datainsamling 
2.4.1 Sekundärdata 
Våra sekundärdata kommer från tidigare forskning inom området outside directors och deras 
effekter på styrelsens förtroende samt forskning kring institutionellt ägande. Teorin om 
stakeholders har hämtats från vetenskapliga artiklar där stakeholderteorin har tillämpats. De 
vetenskapliga artiklarna och de tidigare studierna har vi hittat via Stockholms Universitets 
Biblioteks databaser. Teorier om förtroende och institutionellt ägande har vi hämtat från 
tryckt litteratur. Vi har använt oss av riktlinjer och kriterier för att beskriva bolagsstyrning och 
vi har specifikt fördjupat oss i OECD: s riktlinjer för statligt ägande samt Bolagskoden 
kriterier för oberoendet i styrelser. 

 

 

 

                                                 
22 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder 
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2.4.2 Primärdata 
Vi valde att göra två slags intervjuer. Dels har vi genomfört semi-strukturerade direkta 
intervjuer med sakkunniga inom området statlig bolagsstyrning, statlig revision och 
Bolagskoden och dessutom telefonintervjuer med oberoende styrelseledamöter. Dessa 
intervjuer var av en mer strukturerad karaktär. 

2.4.2.1 Personliga intervjuer  
Vi har genomfört tre semi-strukturerade intervjuer. Frågorna har ställts i en viss ordning och 
följde ett visst tema. Vi använde en slags intervjuguide (Bilaga 4) men intervjupersonerna 
hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte ingick i denna guide 
ställdes som en följdfråga för att vi ansåg att det anknöt till något som intervjupersonen sagt 
vilket gjorde intervjuprocessen flexibel.23 De tre respondenterna fick svara på allmänna frågor 
kring oberoende och förtroende och om de anser att oberoende styrelseledamöter kan påverka 
medborgarnas förtroende. Beroende på sitt yrke och sin arbetsplats vinklade de svaren till sitt 
specialistområde. 

2.4.2.2 Telefonintervjuer 
På grund av vår egen tidsbrist och möjligheten till intervjuer med styrelseledamöter valde vi 
att utföra dessa via telefon. Det snabbaste sättet att samla information är genom 
telefonintervjuer men rent allmänt får de inte ta för lång tid varav antalet frågor begränsas.24 
Styrelseledamöter har ofta höga poster och flera andra uppdrag vilket gör att även deras tid är 
begränsad. Telefonintervjuerna hade en strukturerad karaktär eftersom vi utgick ifrån ett 
fastställt frågeformulär och ville att svaren från alla respondenter skulle kunna fastställas på 
ett jämförbart sätt.25 Vi försökte göra frågorna så enkla som möjligt så att vi kunde, efter en 
snabb introduktion av vår uppsats, gå direkt på frågorna. Frågorna (Bilaga 5) berörde deras 
arbete i styrelsen samt på vilket sätt de ansåg sig kunna påverka medborgarnas förtroende för 
bolaget. Trots att en person valde att vara anonym redovisar vi för de övriga respondenterna. 
Vi anser att detta ger en mer personlig och intressant läsning.  
  
2.5 Metodkritik 
När vi har beskrivit styrelseledamöternas oberoende har vi utgått från de kriterier där det finns 
information som vi har tillgång till. Vissa kriterier i Bolagskoden har vi inte kunnat beskriva 
då vi inte fått tag i tillräcklig information. 
Dessa kriterier är: 

- erhåller en icke obetydlig ersättning för tjänster eller råd till bolaget utöver 
styrelseuppdraget 

- är eller har varit delägare eller anställd hos bolagets eller närstående företags 
nuvarande eller dåvarande revisorer. 

- står i nära släkt med eller har familjeförhållanden men en person i bolagsledningen 
 
Vi har heller inte tagit hänsyn till att minst två ledamöter i Bolagskoden ska ”anses oberoende 
gentemot bolaget och bolagsledningen också vara oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare”. Detta kriterium är svårt att utvärdera i helägda statliga bolag då staten är den 
enda ägaren. 
 
Efter vi påbörjat vår studie förstod vi att detta var ett känsligt ämne att beröra. Vi har även fått 
det bekräftat i våra intervjuer. De genomförda intervjuerna står för respondenternas egna 
åsikter. Då vi bland annat valt institutionell teori är vi väl medvetna om att även personer 

                                                 
23 Christensen Lars m fl. Marknadsundersökning – en handbok 
24 Damström Karin, Från datainsamling till rapport 
25 Christensen Lars m fl. Marknadsundersökning – en handbok 
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institutionaliseras och ofta säger de saker som förväntas av dem. Svaren behöver därför inte 
säkert ge en sann verklighetsbild. Eftersom vi reflekterat över detta innan genomförandet av 
intervjuerna har vi försökt ställa frågor där ingen kommer ”i kläm”. På grund av vår egen 
tidsbrist utförde vi fyra telefonintervjuer vilket betyder att vi kan ha gått miste om saker som 
tydligare kommer fram vid en personlig intervju såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk. 
Nackdelen med telefonintervjuer är även att vissa delar av svaren kan vara outtalade som vi 
under intervjun inte hann reflektera över och skriva ned, vilket har medfört att vi själva får 
fylla ut vissa svar.  
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3. Statlig ägarpolitik och riktlinjer  
 
 
I detta kapitel presenterar vi vad som påverkar styrningen i de statliga bolagen. Statens 
ägarpolitik, Svensk Kod för Bolagsstyrning samt OECD: s riktlinjer för styrning i statliga 
bolag.  
 
 
3.1 Statens ägarpolitik  
Regeringen Styr över statens tillgångar. 
”Regeringskansliet har i uppdrag att aktivt följa och förvalta statens tillgångar så att 
värdeutvecklingen blir den bästa möjliga och i de fall det är aktuellt de särskilda 
samhällsintressena infrias. Inom ägarförvaltningens uppdrag ryms även att utveckla och 
implementera regeringens ägarpolicy och de verktyg som står till ägarens disposition i 
samtliga företag med statligt ägande”26 
 
Näringsministern har det huvudsakliga ansvaret i frågor som ställer krav på enhetlig 
ägarpolitik eller avser styrelsenomineringar. Näringsdepartementen ansvarar för de flesta av 
de statligt ägda företag som förvaltas av regeringskansliet där bland flertalet av de företag 
som verkar med marknadsmässiga krav. Regeringskansliets mål angående den externa 
rapporteringen är att den ska vara konsekvent och tydlig med relevanta jämförelsetal vilket 
ger läsaren goda möjligheter att utvärdera hur förvaltningen av de statligt ägda företagen har 
utvecklats. Vidare är syftet med verksamhetsberättelsen att visa hur regeringen hanterar och 
utvecklar ägarförvaltningen inom regeringskansliet.27 
 
När det gäller styrelser i statliga bolag säger statens ägarpolicy att styrelsenomineringar 
handlar om att skapa effektiva styrelser med den kompetens som är relevant för den 
verksamhet och den fas som respektive företag befinner sig i. Regeringens mål är att styrelser 
ska ha hög kompetens och att de alltid ska se till bolagets bästa. För en strukturerad 
nomineringsprocess tillämpas enhetliga och gemensamma principer. Enheten för statligt 
ägande inom Näringsdepartementet driver nomineringsprocessen där en arbetsgrupp 
analyserar kompetensbehovet utifrån respektive styrelses sammansättning samt bolagets 
verksamhet och situation. Varje nominering ska utgå från kompetensbehovet och 
branschkunskap som är direkt relevant för företaget. Tjänstemän från regeringskansliet är ofta 
med i styrelser för ägarens insyn. Styrelsen bör inte bestå av fler än sex till åtta personer för 
att inte mista sin effektivitet och en ledamot bör inte ingå i styrelsen mer än åtta år. 28   
 
3.2 Förtroendekommissionen  
På uppdrag från regeringen har Förtroendekommissionen utarbetat en uppförandekod för det 
svenska näringslivet – Svensk kod för bolagsstyrning. De har konstaterat att det inte finns 
någon direkt förtroende kris för det svenska näringslivet men på senare år har 
förtroendeskadliga företeelser förekommit.29 I en rapport från Förtroendekommissionen ansåg 
tillfrågade respondenter att de mest förekommande förtroendeskadliga företeelser var bland 

                                                 
26 http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23961 2006-04-27 kl:18:00  
27 http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23961 2006-04-27 kl:18:00  
28 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2005 
29 www.svensktnaringsliv.se 2006-04-28 kl. 12.30 
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annat höga löner och ersättningar, snäv rekryteringsbas till styrelser, vänskapskorruption och 
släpphänt övervakning och begränsad insyn.30  
 

3.2.1 Bolagsstyrning enligt Bolagskoden  
Bolagsstyrning handlar om att styra bolaget på ett sådant sätt att det uppfyller ägarnas krav på 
avkastning. Tidigare har inte Sverige haft någon samlad kod för bolagsstyrning men skälet har 
inte varit avsaknaden av regler utan att näringslivet och en rad organisationer ansåg att det 
fanns behov utifrån befintliga regler göra en mer heltäckande sammanställning men också att 
höja ambitionsnivån på vissa områden.  
 
Bolagskodens övergripande syfte är att bidra till en förbättrad styrning av svenska bolag. Ett 
annat syfte är att höja kunskapen om och förtroendet för svensk bolagsstyrning och därigenom 
främja det svenska näringslivets tillgång till utländskt riskkapital. Bolagsstyrning har främst 
betydelse i bolag med spritt ägande men kan också tillämpas i bolag med allmänintresse, 
statliga och kommunala bolag. Bolagskoden bygger på principen följ eller förklara. Det 
innebär att de företag som följer den kan avvika från enskilda regler men ska då redovisa 
avvikelsen. Detta är till för att skapa en flexibilitet som tar hänsyn till att bolag är olika.  
 
Svensk modell för bolagsstyrning skiljer sig från Storbritannien och USA på en rad områden 
till följd av annan ägarstruktur, traditioner samt lagstiftning. Det svenska ägandet domineras 
av börsbolag med en eller flera större ägare. Ett svenskt publikt bolag ska ha en styrelse och 
en verkställande direktör. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
dess angelägenheter. Till skillnad från Storbritannien och USA ska den styrande och 
verkställande makten hållas personligt åtskilda, de får inte vara samma person. I de flesta 
börsnoterade företag i Sverige finns inga styrelseledamöter i styrelsen som ingår i högsta 
ledningen utöver VD men personer med anknytning till större ägare bildar ofta majoritet i 
styrelsen och endast ett fåtal är oberoende till de större ägarna. I företag med över 25 anställda 
har de anställda rätt till styrelserepresentation. Dessa arbetstagarrepresentanter får dock aldrig 
bilda majoritet i styrelsen.  
 
Vid val av styrelseledamöter ska bolaget ha en valberedning som representerar företagets 
aktieägare. Dessa ledamöter ska inte vara styrelserepresentanter själva. Personerna i 
valberedningen lämnar förslag på ordförande i styrelsen samt styrelseledamöter. Dessa förslag 
presenteras innan bolagsstämman där aktieägarna sedan tar beslut om de accepterar förslaget.  
 
Styrelsen övergripande syfte är att för ägarnas räkning förvalta bolaget på bästa sätt. Dess 
sammansättning bör ge utrymme åt olika kompetenser och erfarenheter samt bidra till att 
uppfylla de krav på oberoende som ställs för att effektivt och självständigt kunna förvalta 
bolagets angelägenheter. Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot. Majoriteten 
av styrelseledamöterna ska vara oberoende och kan inte anses vara så om: 

- är VD eller varit VD de senaste fem åren eller i närstående bolag 
- är anställd eller varit anställd de senaste fem åren eller i närstående bolag 
- erhåller en icke obetydlig ersättning för tjänster eller råd till bolaget utöver 

styrelseuppdraget 
- har under de senaste åren haft affärsförbindelser med bolaget eller närstående företag 

som till exempel en leverantör eller samarbetspartner 
- är eller har varit delägare eller anställd hos bolagets eller närstående företags 

nuvarande eller dåvarande revisor 

                                                 
30 Näringslivet och förtroendet, SOU 2004:47 
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- tillhör företagsledningen i ett annat företag om en styrelseledamot i detta företag 
tillhör bolagsledningen i bolaget 

- har varit styrelseledamot i bolaget mer än tolv år 
- står i nära släkt eller har familjeförehållanden med en person i bolagsledningen 

  
Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen ska också vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.31   
 
3.3 OECD: s riktlinjer för statligt bolagsstyrning 
Svenska staten har aktivt deltagit i OECD-riktlinjer för statligt ägande som fastställdes i slutet 
av april år 2005. Principles of Corporate Governace beskriver hur OECD länderna bör 
förvalta sina statligt ägda bolag. 
 
Eftersom staten i sitt ägande ofta har olika och motsägande mål kan det bidra till antingen en 
väldigt passiv ägare eller att de beslut som tas egentligen är ämnade för ledningen. Därför bör 
de utveckla en ägarpolitik som ger klara riktlinjer över statens roll i bolagsstyrningen och 
implementeringen av dessa. Ägarens förmåga att ge råd till styrelser bör vara begränsade så 
att styrelsen kan utöva sin roll och behålla sitt oberoende. Det är viktigt att 
nomineringsprocessen är strukturerad och transparent. Den ska fokusera på behovet för 
bolaget samt att de ledamöter som väljs inte representerar olika konstitutioner. De bör inte 
heller guidas politiskt när de utför sin styrelseuppgift. Staten som ägare kan nominera 
ledamöter utan att ta hänsyn till andra aktieägare, därför, för att undvika intressekonflikter, 
bör de inte välja ett stort antal ledamöter som är kopplade till statens administration. Detta är 
särskilt relevant i bolag som utsätts för konkurrens. Politiska tjänstemän, professionella från 
andra delar av administrationen kan utses till styrelsen i de fall de anses vara tillräckligt 
kompetenta för styrelsearbete. Ägaren bör inte vara med i den dagliga styrningen av företaget 
utan det operationella ska styras inom företaget. 
 
Ägandets utövning bör vara specifikt anpassat till varje bolags struktur och vara klart och 
tydligt beskrivet inom administrationen. Regeringen ska kunna ställas till svars inför 
riksdagen och även ha klara relationer med andra publika organ inklusive den statliga 
revisionen. För att stärka ägarstrukturen förespråkas centralisering av administrationen, till 
exempel en samlad enhet eller ett departement.  
 
OECD förespråkar transparents och att den interna kontrollfunktionen utvecklas. Ägaren bör 
vara öppen med information och meddela om eventuella risker. Likaså vara öppen med 
bolagens mål för att ge allmänheten en förståelse för detta.  
 
Styrelsen i de statliga bolagen har också vissa skyldigheter. Det är viktigt att ledamöterna 
agerar med stor integritet och kan hållas ansvariga för deras handlingar. Det har fullt ansvar 
gentemot ägarna och ansvar för bolagets prestationer. Styrelsen huvudansvar ligger i bolagets 
strategiska beslut och som kontroll över ledning. Den bör vara uppbyggd på så sätt att de kan 
utöva objektivitet och oberoende. En del i detta är att VD och ordförande hålls åtskilda och att 
styrelsen gör en utvärdering av sitt eget arbete en gång per år.32  

                                                 
31 Svensk kod för bolagsstyrning SOU 2004:46 
32 OECD Guidelines on corporate governance of state-owned enterprises, 2005   
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4. Teoretisk referensram 
 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som utgjort det verktyg vi använt för 
att kunna beskriva och analysera oberoendet i de statliga bolagens styrelser. De teorier vi 
använder är teori om statlig bolagsstyrning, teori om förtroende och socialt kapital, 
stakeholder teorin och institutionell teori. Vi presenterar även tidigare forskning om outside 
directors och institutionellt ägande. 
  
 
4.1 Corporate governance 
Corporate governance är det system som reglerar hur företag styrs och kontrolleras och 
handlar till stor utsträckning om frågor som traditionellt styrs från aktiebolagslagstiftningen. 
Begreppet Corporate governance har sitt ursprung i USA och den starka ägarspridning som 
redan under 1900-talet första decennier kom att karaktärisera många amerikanska storföretag. 
Ägarspridningen skapade ett problem mellan aktieägare och företagsledning, då det fanns risk 
att företagsledningens agerande inte satte aktieägarnas intressen i första hand utan mer sina 
egna intressen.33 
 
Den senaste tidens händelser i amerikanskt näringsliv har lett till nya lagstiftningsinitiativ 
vilket medfört en skärpning av regelverket för bolag som är noterade på den amerikanska 
börsen. Sarbanes Oaxley Act är den nya bolagsstyrning som kom till strax efter Enron 
skandalen. Den har som syfte att begränsa framtida skandaler och återställa investerarnas 
förtroende för aktiemarknaden samt att garantera företagens finansiella rapportering och övrig 
extern information överensstämmer med verkligheten.34  
 
The Securities and Exchange Commission (SEC) har gått ett steg vidare efter SOX. 
November 2004 godkände The New York Stock Exchange (NYSE) och National Assocaiton 
of Securities Dealers (NASD) förändringar i bolagsstyrningen och regler om 
styrelsesammansättningen. Detta innebär bland annat kravet på att majoriteten av 
styrelseledamöter i ett företag måste vara så kallade outside independent directors.35  
 

4.1.1 Outside directors 
The board of directors är i amerikansk rätt motsvarigheten till Sveriges styrelse vars 
ledamöter väljs av bolagsstämman. När dessa ledamöter arbetar med förvaltningsuppgifter 
benämns de som ”inside directors”. En outside director, outside independent director eller 
non-executive director är en styrelseledamot i ett företags styrelse som varken är anställd, 
innehar aktier eller har ett operationellt ansvar till företaget.36 Dennes uppgift är, liksom de 
andra styrelseledamöters uppgift, att styra ett företag främst utifrån aktieägarnas intressen. 
Skillnaden ligger i att outside directors räknas som oberoende gentemot företaget och därmed 
anses vara föredelaktig i styrelsen dels för att de ytterst lite påverkas av intressekonflikter och 
dels på grund av att de inte har egna intressen i företaget.37  
 

                                                 
33 http://www.svensktnaringsliv.se/index.asp?pn=330768 2006-04-20 kl.14:00 
34 http://www.sarbanes-oxley-forum.com/  2006-04-20 kl. 15:15 
35 http://www.sec.gov/about/laws.shtml 2006-04-20 kl. 16.00  
36 http://www.investorwords.com/3531/outside_director.html 2006-04-28 kl. 14:00 
37 http://www.investopedia.com/terms/o/outsidedirector.asp  2006-04-28 kl:14:10 
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Studier visar att outside directors intar en övervakande roll på ledningen för att behålla sin 
styrelsepost och förtroendet hos ägarna över att vara effektiva oberoende beslutsmakare. 
Ytterligare studier visar att styrelser där outside directors finns med oftare byter ut en 
ineffektiv ledning. Genom att vara med i processen och därmed påverka beslut som tas av 
styrelsen kan dessa personer stärka företagsstyrelser. En utredning som genomfördes av 
Treadway Commission indikerade att företag med finansiella svårigheter, hade en 
ägarstruktur där styrelsen hade dominerats av en stark ledning och så kallade ”grå”38 
styrelseledamöter. Den visade vidare att tillsättning av outside directors reducerade 
sannolikheten till finansiella bedrägerier. Studien indikerade också på att de faktiskt 
överblickar och kontrollerar ledningen i specifika fall, till exempel vid företagsförvärv och vid 
den finansiella rapporteringen. Mycket i studien talade för outside directors, men det är enbart 
en del i vad som krävs för att förbättra förtroendet hos aktieägarna.39  
 
4.2 Definition av oberoende 
Det finns olika definitioner av oberoendet och dess innebörd. Oberoende är ett begrepp som 
tolkas synonymt med begreppen neutralitet och självständighet. Enligt Svenska Akademins 
Ordlista är en oberoende att vara självständig i förhållande till någon annan, särskilt ifråga om 
ekonomiska förhållanden. Oberoende innebär vidare att en viss rörelse, organisation, ledare 
eller dylikt inte efterföljs utan helt agerar enligt en ideologi eller en idé.40

 

Inom sannolikhetsläran sägs två händelser vara oberoende varandra om utfallet av den ena 
händelsen inte påverkar utfallet av den andra händelsen.41

 

 
4.3 Bolagsstyrning i de statliga bolagen 
Den statliga affärsverksamheten angår alla medborgare i Sverige eftersom det är vi som  
”indirekt” äger dessa företag. Regeringskansliet uppger att målet för bolagen är att skapa 
värde för ägarna vilket ytterst är det svenska folket.  
 
Utifrån bolagsstyrnings perspektiv har staten stora fördelar eftersom de agerar som enda 
ägare, det vill säga, de behöver inte ta hänsyn till några minoriteter. De har ett 
livstidsperspektiv vilket ger en kraft i bolagsstyrningen som andra bolag bara kan drömma 
om. Staten som vilken ägare som helst styr bolagen via styrelser och har här all chans att 
hantera styrelsenomineringarna på optimalt sätt och bara välja det bästa för bolaget. En ensam 
ägare borde skapa rak kommunikation och styrelsen ska veta vad som ska göras. Dock kan 
budskapet vara komplicerat. Förutom ekonomiska mål tillkommer också mål av politisk art. 
 
I och med övergången till aktiebolagsform förföll mycket av den politiskt betingade 
målbilden bort. Bolagsordningen ser nu ut som den gör i de flesta aktiebolag med som är 
ganska vag och bred. Eftersom det inte finns någon speciell aktiebolagslag för statliga bolag 
måste regeringen förse styrelsen med den information som krävs för att styra bolaget. Detta 
kan skapa effektivitets- och friktionsförluster i styrelsen då ambitionen att styra dessa bolag 
rent företagsekonomiskt utan någon hänsyn till det politiska är svårt i verkligheten.  
För de bolagen med marknadsmässiga mål ställs det marknadsmässiga avkastningskrav och 
görs utvärdering därefter. Ska detta vara rimliga mål bör företaget inte fördelas monopol på 
någon del av sin marknad, inte heller belastas med uppgifter som kan leda till förluster eller 
tilldelas uppgifter som försvårar i jämförelse med konkurrenterna i branschen.  
                                                 
38 Med grå styrelseledamöter menas här utomstående personer som är speciellt knutna till företaget eller 
ledningen. Dessa ses varken som beroende eller oberoende. 
39 John Wiley & Sons, Ownership structur and board composition, Ldt 1994 J Store 
40 http://susning.nu/Oberoende  2006-06-06 kl. 14.00 
41 http://sv.wikipedia.org/wiki/Oberoende  2006-06-06 14.10 
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En av de viktigaste delarna i bolagsstyrning är att ägarna tydligt och fullständigt talat om för 
styrelsen vad den ska åstadkomma. I de privata bolagen brukar det övergripande målet vara 
att maximera ägarnas vinst. Vissa av de statliga bolagen har särskilda samhällsintressen, till 
exempel Apoteket och Systembolaget, vilket betyder att målen blir mer komplexa än i privata 
bolag i näringslivet. Det gäller även i de bolagen med marknadsmässiga intressen som har 
företagsekonomiska mål men där ägaren i många situationer förmår dem att ta politisk 
hänsyn.  
 
Problemet för regeringens ägarstyrning är främst avsaknaden av resurser som bär med sig att 
det blir svårt att hantera komplexiteten och omfattningen som statliga bolag innebär.  
Om staten skulle vara mer tydlig över vilka mål som gäller och sköta bolagen mer öppet 
skulle medborgarnas förståelse för bolagen öka och därmed också förtroendet.42 
 
4.4 Förtroende 
Förtroende är i den vidaste bemärkelsen att ha tilltro till förväntningar och ett grundelement i 
livet. En människa kan i flera avseenden välja om denne ska hysa förtroende eller inte men 
utan något förtroende över huvudtaget skulle hon inte kunna funktionera. Förtroende är riktat 
mot framtiden men det behövs en bakgrund för att byggas upp.43 Innebörden av förtroende har 
flera förklaringar. En av många förklaras som förväntningar som stiger i ett samhälle med 
normalt och ärligt samarbete baserat på delade normer.44  
 
Att någon kan hållas ansvarig är viktigt för att säkerställa att information som förmedlas från 
företaget är riktigt och även viktig för att skapa förtroende. Denna aspekt visas ofta i ett 
principal-agent förhållande och tillförlitlighet är ett viktigt moment i agentteorin. Det 
företaget förmedlar, är viktigt för tillförlitligheten från samhället. Det sociala kontraktet är 
idéen om att företagen har samhället att tacka för sin existens och att marknaden straffar eller 
belönar företagens beteende. I stakeholder teorin ska företagen förklara vad som rättfärdigar 
deras handlingar till personer med legitima intressen i företaget.45  
 

4.4.1 Förtroendebegreppet i företagsekonomi 
Inom ekonomin innebär förtroende att det går att lita på att lagarna följs av andra samt att det 
normalt går att lita på andras vilja att fullfölja överenskommelser. Dessa attityder bidrar till 
socialt kapital och får samhället och välståndet att växa. Ett högt förtroende tycker de flesta är 
positivt och förtroendebegreppet intar en stor plats i effektivitetsresonemang. Det påverkar 
kostnader och intäkter, men även personliga värdesystem och maktaspekter. Begreppen rör 
sig emellan ekonomi och etik.46 Flera undersökningar har visat en koppling mellan lönsamhet 
och förtroende för chefer och ledning. Detta förtroende kan lätt raseras och det är viktigt för 
ledningen att det uppvisar de värderingar som de vill förmedla.47  
 

- Ett högt förtroende skapar låga transaktionskostnader. Transaktionskostnader 
uppkommer då aktörerna inte litar på att informationen är riktig eller att båda är helt 

                                                 
42 Brandinger Rune, Bolagsstyrning i statliga företag  
43 Luhmann Niklas, Förtroende en mekanism för reduktion av social komplexitet, Lucius & Lucius 1968 
44 Tonkiss Fran, Trust and civil society, St. Martin´s Press, LLC, 2000 
45 Swift Tracey, Trust, reputation and corporate accountability to stakeholders, Business Ethics: A European 
Review, Volym 10 January 2001 
46 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet 
47 Brytting Tomas, Förtroendebegreppet i företagsekonomi 
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ärliga. Tror bägge att de fullföljer sina åtaganden blir kostnaden lägre för kontroll och 
insyn. 

- Börskursen indikerar om förtroendet. Om aktieägaren tappar förtroendet för företaget 
säljer denne sina aktier och detta påverkar aktiekursen (beroende på ägarandelen). I 
verkligheten med monopol och tvivelaktig eller fördröjd information blir det svårt att 
med aktiekursen visa en rättvisande bild av förtroendet.  

- Intressentmodellen visar att företagsledningen inte enbart bör ta hänsyn till sina 
aktieägare utan även andra intressenter inom företaget förväntar sig belöningar för att 
upprätthålla förtroendet och det framtida samarbetet.  

- Ett högt förtroende skapar mer informella kontrollformer inom organisationer och 
gynnar flexibilitet. Ett lägre förtroende skapar byråkratiska styrformer som kostar mer 
pengar att upprätthålla. Dessutom är det svårare att ta tillvara på medarbetarnas fulla 
kompetens i en organisation som är alltför byråkratiskt. Detta ger incitament till att 
öka förtroendet mellan företagsledning och medarbetare för att minska på nackdelarna 
(kostnaden för byråkrati och hierarki). 

- Varumärket måste förmedla förtroende.48  
  

4.4.2 Socialt kapital 
”Socialt kapital är ett väl fungerande system där normsystemet främjar ett beteende som 
leder till effektivt utnyttjande av resurserna”49 
 
En studie gjord av Robert Putman i Italien visade stora skillnader på ekonomisk utveckling i 
södra och norra Italien, där södra Italien till skillnad från norra förblev fattigt europeiska mått 
mätt. Detta var vetenskapligt svårt att förklara eftersom människorna inom landet talade 
samma språk och löd under samma lagar. Putman instiftade något som han kallade socialt 
kapital vilket i denna mening är förknippat med sociala företeelser som skapar förtroende och 
tillit mellan människor och gör det lättare att lösa kollektiva problem.50 Om det sociala 
kapitalet i samhället är lågt är det lätt att hamna i den ”sociala fällan”. Den sociala fällan kan 
jämföras med spelteori vilken går ut på att alla vinner på att samarbeta.”51 Om det går att lita 
på att jag får del av vinsten tillåter jag mig samarbetsformer där utdelning inte är garanterad 
direkt utdelning eller inte påverkbar. Tror jag däremot att andra kommer att underlåta sig att 
samarbeta kommer jag enbart att handla rationellt efter mina egna intressen.” Det här betyder 
att för ett väl fungerade samarbete krävs att alla litar på att resten av gruppen kommer att göra 
lika mycket som de själva eftersom de annars inte tjänar på att bidra.52  
 

4.4.3 Socialt kapital i Sverige 
I inget annat europeiskt land har Socialdemokraterna haft så stort politiskt inflytande som i 
Sverige. Sverige har länge varit ett land med hög konsumtion, höga skatter, fackliga 
föreningar och högt röstdeltagande i valen. Den kända ”svenska modellen” är samarbetet 
mellan staten och olika intresseorganisationer. Socialdemokraterna kom till makten runt 1930 
och för många har det svenska samhället varit förknippat med tillit mellan folket och eliten 
både vertikalt och horisontellt. Idag ser det dock annorlunda ut. Den svenska modellen är till 
stor del övergiven och samarbetet mellan organisationerna har försvunnit. En av de mest 
grundläggande förutsättningarna för demokrati är legitimitet och förtroendet för staten och 
politikerna vilket har gått ned dramatiskt i Sverige. En annan viktig del av det demokratiska 
                                                 
48 Ibid. 
49 Näringslivet och förtroendet, SOU 2004:47 
50 Putman Robert, Democrasises in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society 
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samhället är medborgarnas delaktighet eftersom ett stort socialt kapital bygger på politiskt 
delaktighet men även här har antalet inom politiska organisationer ständigt minskat. 
Välfärdsstaten i Sverige har kritiserats för att kolonisera civilsamhället och underminera den 
naturliga solidaritet som finns bland människor. Samtidigt visar studier att svenska folket har 
blivit mer engagerade och sociala sedan 1950 talet. Ett stort engagemang i frivilliga 
organisationer bidrar till det sociala kapitalet och höjer tilliten i samhället. Det finns 
emellertid inget som tyder på att starkare sociala relationer skulle förmå folk att ta mer ansvar 
i gapet av andra medborgare. Rothstein påstår dock att det sociala kapitalet tycks ha ökat i 
Sverige sedan 1950 och anser att ett skäl till detta kan vara att välfärdsstaten är 
institutionaliserad och ger alla medborgare en viss grundtrygghet.53  
 
4.5 Stakeholderteorin 
De flesta teorier om intressen eller ägande i företag handlar om ledningens relation till 
aktieägarna. Det finns den berömda och väl använda agentteorin men stakeholderteorin är 
också ofta nyttjad. Definitionen på en stakeholder är någon som innehar aktier eller har andra 
intressen i ett bolag. Dessa intressenter kan vara bolagets kunder, leverantörer, anställda, 
lokala kommuner eller samhället i stort, som påverkas av dess framgång och motgång. 
Stakeholderteorin berör företagens sociala ansvar där företaget ses som en institution som har 
ett ekonomiskt och socialt ansvar gentemot sina intressenter.54  
 
Företagsledningens uppgift enligt teorin är att väga olika intressen som kan stå i konflikt mot 
varandra och att vara ett instrument för att tillgodose alla intressenters intressen. Stakeholders 
insyn och representation i styrelsen ökar företagets förmåga att handla enligt hela samhällets 
intresse. Utifrån ett stakeholderperspektiv är styrelsens roll i organisationen att fastställa 
riktlinjer och att ta tillvara på olika stakeholders intressen till gemensamma riktlinjer.55 
 
Inom corporate governance diskuteras frekvent styrelsens sammansättning, dess beroende, 
effektivitet samt aktieägarnas förmåga att påverka ledningen. Forskning inom 
stakeholderteorin har lett till förslag att företagen bör demokratiseras för att uppmuntra 
aktieägardeltagandet, inspirera företagsledarna att visa ansvar och ta hänsyn till aktieägarnas 
krav. Även andra bolagsintressenters deltagande i bolagsstyrningsprocesser bör uppmuntras, 
genom ledamöter som inte är anställda i företaget. Demokratisering kan ske genom att 
bolagens intressenter också är med och beslutar i frågor som berör dem. Genom att ge de 
olika intressenterna styrelserepresentation kan de påverka beslut.56 
 
Det effektivaste sättet att tillgodose stakeholderperspektivet i bolagsstyrning är att använda 
non-executive directors (outside director, vår anteckning). Dessa har en oberoende roll i 
förhållande till företaget och ledningen och är också stakeholders själva vilket anses vara det 
bästa sättet för att få sina intressen bevakade. Att ha arbetstagarrepresentanter med i styrelsen 
kan också vara ett sätt att tillgodose stakeholders intressen men då representeras endast de 
anställda och inte utomstående.57  
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4.6 Institutionell teori 
Ett företags överlevnad på lång sikt förutsätter lönsamhet, vilket ytterst beror på 
företagets förmåga att tillverka och leverera attraktiva produkter till ett attraktivt pris. 
Faktorer utöver strävan efter lönsamhet är att företag enligt institutionell teori måste ta hänsyn 
till sociala och kulturella krav vilket innebär att organisationerna måste spela bestämda roller i 
samhället. För att anses som legitimt och trovärdigt ska företaget att uppfylla en rad 
förväntningar från kunder, finansiärer, staten med flera. Många av dessa förväntningar finns i 
form av lagar och regler, vilka tvingar företaget att uppfylla förväntningarna. Andra finns i 
form av praxis och traditioner. Dessa är visserligen inte tvingande, men oftast nödvändiga för 
företag att följa för att de ska verka trovärdiga.58 
 
När en omgivning har anpassat sig till sociala, kulturella, politiska och juridiska krav är den 
enligt tal institutionaliserad. Det innebär att efter anpassningen säkerställer organisationen sin 
överlevnad. Detta beror inte på ökad produktion eller för att organisationen tjänar mer pengar 
utan just för att allmänhetens konventioner efterföljs. Strategi kan från det institutionella 
perspektivet vara en symbolisk fråga, det vill säga om organisationen uppfyller den 
förväntningarna utifrån. Genom att signalera till omgivningen att den är framgångsrik 
säkerställs dess legitimitet.59  
   

4.6.1 Institutionella investerares passivitet 
Den mest vanliga förklaringen på aktieägares passivitet är ofta den diffusa ägarstrukturen i 
börsnoterade bolag. Institutionella ägares ansträngning att påverka bolaget väger ofta inte upp 
kostnaden som följer att göra det. Det lättaste sättet för institutionella investerare att visa 
missnöje är att sälja sina aktier. Eftersom institutionellt ägande är så pass litet påverkar det 
inte företagets aktiekurs, dock är det viktigt för bolaget att förmedla stabilitet och öppenhet 
eftersom det leder ger förtroende för bolaget och investerare är villiga att köpa aktier vilket 
stärker kursen och verkar positivt för bolagets utveckling.60  
 

4.6.2 Forskning institutionella investerare 
Russell Reynolds Associates by Wirthlin Worldwide är en global organisation som arbetar 
med opinionsundersökningar inom bland annat finansiering. De genomförde en studie 2003 
om hur institutionella investerares förtroende var sammankopplade med bland annat 
styrelsens sammansättning. De hade två år tidigare genomfört samma studie men med tanke 
på att ekonomin förändrats drastiskt, till exempel hade en av USA mest största 
börsmätningsinstitut The Wilshire 5000 Index mätt en förlust på 43,4 % eller 7,4 trillioner 
dollar under perioden mars, 2000, till januari, 2003, genomfördes den på nytt. De menade på 
att vi i idag lever i en ekonomisk värld som innebär mer försiktighet och lägre förväntningar 
vilket de refererar som den ”nya ekonomin” och ekonomin på ett mer genomtänkt 
tillvägagångssätt. 
 
I studien deltog 400 institutionella investerare fördelade på sex världsledande ekonomier: 
USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Japan och Kina. Syftet var att förklara vilka 
aspekter som påverkar investerares agerande på aktiemarknaden i de sex länderna. 
Investerarna deltog i intervjuer där det fick besvara olika frågor som innefattade 
bolagsstyrning och styrelsesammansättning. Studien visade att dagens investerare söker efter 
mer moget ledarskap för att leda de företag de planerar att investera i. Investerare efterlyser 
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nya styrelser, förbättrad och mer trovärdig information. Investerare lägger ner mycket mer tid 
och energi på hur styrelserna är sammansatta och hur de styr företagen och sätter även större 
vikt på oberoendet i företagens styrelser. De vill ha fler antal oberoende styrelseledamöter i 
företagen som inte har några anknytningarna till företagen och förväntar sig också att 
ledamöter i styrelsen lägger ner mer arbete i företagen för att fullfölja sin roll som 
styrelseledamot och därför inte ha allt för många styrelseuppdrag vid sidan om. Vidare tar de 
inte längre för givet att bolagsinformation som kommer från VD, ledningen, och styrelsen 
stämmer överens med verkligheten. 
 
Förtroendefrågan för bolagens styrelser har blivit av större vikt och ett ökat oberoende i 
styrelser skulle även öka förtroendet för investerarna. 77 % av de tillfrågade svarade att om en 
styrelse innehåller fler beroende ledamöter än oberoende påverkas förtroendet och 
investeringsbeslutet negativt. Nästan lika många, 75 %, ansåg att de påverkades negativt när 
ledamöter gör affärer med det egna företaget. 88 % fann det negativt om en styrelseledamot 
var släkting eller hade en nära relation till VD i företaget.61 
 
4.7 Sammanställning teori 
Corporate Governance eller bolagsstyrning är det system som reglerar hur företag styrs och 
kontrolleras. Det har sitt ursprung i USA och den starka ägarspridningen som har skapat 
intressekonflikter mellan aktieägarna och företagsledningen. Diverse skandaler i USA har 
medfört ett initiativ till regelverk för börsnoterade bolag, Sarbane Oaxley Act (SOX). SOX 
har som syfte att begränsa framtidens skandaler och återupprätta förtroendet för 
aktiemarknaden. The Securities and Exchange Commission (SEC) har gått steget vidare från 
SOX vilken har bidragit till regelförändringar i bolagsstyrningen angående styrelsens 
sammansättning. Detta innebär bland annat kravet på att majoriteten av ledamöter i styrelsen 
ska vara oberoende, så kallade outside directors. Outside directors uppgift, precis som övriga 
styrelseledamöter, är att styra företaget främst utifrån aktieägarnas intressen. Då de är varken 
anställda eller innehar aktier i företaget anses de vara mer fördelaktiga eftersom de påverkas 
ytterst lite av intressekonflikter.  
 
Den statliga affärsverksamheten angår alla medborgare i Sverige eftersom vi är de som äger 
dessa företag. Utifrån bolagsstyrnings perspektiv har staten alla fördelar eftersom de agerar 
som enda ägare, det vill säga, de behöver inte ta hänsyn till några minoriteter. De har ett 
livstidsperspektiv vilket ger en kraft i bolagsstyrningen som andra bolag bara kan drömma 
om. I och med övergången till aktiebolagsform förföll mycket av den politiskt betingade 
målbilden bort. Bolagsordningen ser nu ut som den gör i de flesta aktiebolag med som är 
ganska vad och bred. Eftersom det inte finns någon speciellt aktiebolagslag för statliga bolag 
måste regeringen förse styrelsen med den information som krävs för att styra bolaget. Det kan 
skapas effektivitets och friktionsförluster i styrelsen då ambitionen att styra dessa bolag rent 
företagsekonomiskt utan någon hänsyn till det politiska vilket är svårt i verkligheten. 
 
Förtroende innebär att det finns förväntningar på framtiden och på samhället i stort.  
Förtroende ur ett ekonomiskt perspektiv påverkas av att det går att lita på att lagarna följs av 
andra samt att de normalt går att lita på andras vilja att fullfölja överenskommelser. Ett högt 
förtroende tycker de flesta är positivt och förtroendebegreppet intar en stor plats i 
effektivitetsresonemang. Dessa attityder bidrar till socialt kapital och får samhället och 
välståndet att växa. Det sociala kapitalet är ett väl fungerande normsystem som främjar ett 
beteende som leder till ett effektivt utnyttjande av resurser.  
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Stakeholderteorin innebär att bolagen har ett socialt ansvar gentemot samhället och även mot 
andra intressenter förutom aktieägarna. Företagsledningens uppgift är att väga olika intressen 
som kan stå konflikt mot varandra och genom detta tillgodose alla intressenters intressen. 
Forskning har bidragit till förslag att företagen bör demokratiseras och uppmuntra intressenter 
att delta i bolagsstyrningsprocesser. Detta kan ske genom att intressenter är med och beslutar i 
frågor som rör dem.  
 
Den institutionella teorin förklarar hur omgivningen ställer krav på organisationer. Detta sker 
genom att organisationerna måste följa samhällets konventioner för att säkerställa sin 
överlevnad och uppnå legitimitet. För att anses som legitimt och trovärdigt ska företaget att 
uppfylla en rad förväntningar från kunder, finansiärer, staten med flera. Många av dessa 
förväntningar finns i form av lagar och regler, vilka tvingar företaget att uppfylla 
förväntningarna. Andra finns i form av praxis och traditioner. Dessa är visserligen inte 
tvingande, men oftast nödvändiga för företag att följa för att de ska verka trovärdiga.     
 
4.8 Teorikritik 
Statligt ägande är komplext och trots att de helägda statliga bolagen med marknadsmässiga 
krav styrs snarlikt som privata bolag med samma regler och lagar finns det vissa 
fundamentala skillnader. Då det finns lite forskning om statligt bolagsstyrning har vi valt att 
använda teorier som ytterst är kopplade till privata bolag med spritt ägande. Vi har haft 
svårigheter med hur vi ska hantera medborgarnas ägande. I Institutionell teori fann vi delar 
som kunde liknas med medborgarnas ägande eftersom ägandet ofta utgör en liten andel och 
chansen eller viljan att påverka ledningen ofta inte existerar eller är liten. Likaså använder vi 
stakeholderteorin då bolaget enligt den måste ta hänsyn till intressenternas (medborgarnas) 
vilja och se till samhället i stort.  
 
Vi har inte kunnat finna teorier som hanterar oberoende ur ett perspektiv som vi anser passar 
vår uppsats. Vi har därför utgått från vad som står i Svensk kod för bolagsstyrning när 
styrelseledamöter inte kan räknas som oberoende samt innebörden av ”outside director”. Det 
kan tyckas att oberoende begreppet i Bolagskoden är vid och till och med diffus, men då 
regeringen tillämpar Bolagskoden i sin styrning har vi ändå valt att utgå från den.  
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5 Empiri 
 
 
I detta kapitel redovisar vi för de resultat vi kommit fram till under vår undersökning. I den 
första delen beskriver styrelsernas sammansättningar och i den andra delen presenterar vi 
svaren vi fått från genomförda intervjuer. Även intervjuerna är uppdelade i två avsnitt på 
grund av skillnader i ställda frågor och intervjustruktur. 
 
 
5.1 Presentation av styrelserna 
I bilaga 1 redovisar vi alla ledamöter, deras nuvarande yrke samt om de har ytterligare 
styrelseuppdrag. Det är med denna information vi tagit ställning till om Bolagskodens 
kriterier samt OECD: s riktlinjer för oberoende i styrelsen tillämpas. Presentationen nedan är 
en sammanställning av bilaga 1 och visar det totala antalet personer i styrelsen varav antalet 
arbetstagarrepresentanter. Företagen är presenterade i samma ordning som i bilagan. 
 
      

Bolag Antal ledamöter Varav arbetstagar- 
  i styrelsen  representanter 
   
Vin & Sprit AB, V&S  10 2 
Vattenfall AB  11 3 
Vasallen AB  9 2 
Swedesurvey AB  8 2 
Swedcarrier AB 6 3 
Svenska Rymdaktiebolaget  9 2 
Svensk Exportkredit AB, SEK  8 0 
Sveaskog AB 12 3 
SweRoad AB  6 1 
Teracom 9 2 
Akademiska Hus AB 9 2 
Vasakronan AB 8 2 
Green Cargo 10 2 
Imego 8 1 
LKAB 11 3 
Posten AB 11 3 
SJ AB 9 3 
Specialfastigheter Sverige AB 9 2 
SBAB 9 1 
Lernia AB 9 2 
   

Totalt undersökta bolag: 20 stycken     
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5.2 Presentation av sakkunniga 
Här presenteras de sakkunniga respondenterna samt deras svar från de personliga 
intervjuerna. Frågorna finns redovisade i bilaga 4. 
 
Rune Brandinger 
Rune har under de senaste tio åren suttit i mer än 60 styrelser och varit ordförande i 45 av 
dessa. Han leder Handelskammarens diplomutbildning i styrelsearbete och anses vara ett 
”styrelseproffs”.  
 
Eirikur Einarsson , Riksrevisionen 
Eirikur är revisionschef på Riksrevisionen för avdelningen som genomför effektivitetsrevision 
av statliga bolag och stiftelser. 
 
Anne Wigart , Svenskt Näringsliv 
Anne är jurist på Svenskt Näringsliv och specialiserad inom företagsjuridik, bolagsrätt och 
obeståndsjuridik. 
  

5.2.1 Bolagskoden och oberoende styrelseledamot 
Rune Brandinger 
Oberoende är mycket mer än det som uttrycks i Bolagskoden, men är likaså de kriterier som 
uttrycks där. En ledamot ska inte vara anställd, inte ha några affärsrelationer eller ha något 
släktskap i bolaget. Rune anser att Bolagskodens kriterier för oberoende inte är tillräckliga 
och denna bristfällighet bör uppmärksammas eftersom det finns fler beroendeaspekter att ta 
hänsyn vilka är svårare att kvantifiera. Det står till exempel inget i Bolagskoden om socialt 
beroende eller beroendet till ”hederskodex”, det vill säga att om kodex (normer, vår notering) 
bryts kan personen i fråga bli utfryst och även fråntagen styrelseuppdrag. Det är i stort sett 
uttalat att det är styrelseordförande som agerar nomineringskommitté och utser styrelsen. Att 
definiera oberoende är mycket komplext då mycket av det som förmedlas av företagen är för 
att visa upp en fasad till allmänheten, till exempel att följa Bolagskoden vilket är politiskt 
korrekt men i realiteten är det inte med säkerhet att den tillämpas. Rune anser att det finns 
oberoende kriterier i Bolagskoden som inte är speciellt meningsfulla, till exempel kriteriet att 
verkställande direktörer inte ska sitta med i styrelsen. Kriteriet, menar han, är meningslöst 
eftersom VD likväl är med på styrelsemötena och dessutom den som har ett 
informationsövertag.   
 
Eiríkur Einarsson 
Eiríkur menar att en oberoende styrelseledamot i ett bolag är en person som inte har andra 
intressen än att se till bolagets bästa, det vill säga när det inte uppstår några jävsituationer. 
I statliga bolag går det att ifrågasätta oberoendet hos förvaltarna på Näringsdepartementet 
eftersom dessa är statstjänstemän och samtidigt handläggare för bolagen vilket betyder att de 
sitter på två stolar samtidigt och ska både stå emot och leva upp till förväntningar. När en 
styrelseledamot är regeringens utsände kan det uppstå olämpliga situationer vid förhandlingar 
eftersom det blir svårt att veta vem som förhandlar med vem. Detta kan leda till att företaget 
inte företräds på bästa sätt. Detsamma gäller statssekreterare som ledamöter i styrelser, då det 
uppstår problem med att veta vem som ska kontrollera vem. Den interna kontrollen har då 
havererat. Eiríkur framhåller dock att politiker i styrelser inte behöver vara något negativt, 
utan tvärtom besitter de mycket kompetens. Det är viktigt att ta hänsyn till den enskilda 
individens kompetens och erfarenheter för styrelsearbete. Det blir ett problem först då endast 
representanter från ett riksdagsparti sitter i styrelser eller när det sitter för många politiker i 
samma styrelse. Med dagens regering är det i vissa fall inte aktuellt att låta alla partier 
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nominera till styrelser. Moderaterna får till exempel inte nominera till Apotekets styrelse 
eftersom de vill avskaffa monopolet och kan då inte styra enligt bolagets bästa.  
 
Anne Wigart 
I Koden (Bolagskoden, vår notering) finns två delar av oberoende med; styrelsens oberoende 
till bolaget samt att minst två av ledamöterna ska vara oberoende gentemot ägarna för att 
skydda minoriteten. Näringslivet har inga åsikter kring statliga bolag eftersom Koden främst 
riktar sig till företag med spritt ägande, men Anne säger att hon vet att staten tillämpar Koden 
i de flesta fall. I statliga bolag förstår hon att det är bra med politiska tjänstemän i styrelsen 
eftersom det ger insyn för ägarna, men att det kan bli negativt om det övergår till någon slags 
politisk styrning. Det är emellertid viktigt att ägarna själva får bestämma hur styrelsen ska se 
ut. 
 

5.2.2 Oberoende, förtroende och socialt kapital 
Rune Brandinger 
Rune menar att oberoende och förtroende är en viktig fråga, särskilt i statliga bolag. Media 
har exponerat flera statliga företag för dålig bolagsstyrning och gjort förtroendefrågan mer 
aktuell. Detta tror Rune leder till att medborgarna blir mer och mer intresserade över hur de 
statliga bolagen styrs. Staten har sagt att de ska följa Bolagskoden som en medborgerlig 
rättighet för att skapa insyn. Om staten vill skapa förtroende är detta en självklar väg att gå, 
men då måste de också leva upp till vad de har lovat. Information måste vara tillgänglig över 
hur nomineringsförfarandet gått till och på vilka kriterier ledamöter sitter på sina poster. Det 
finns en stor skepsis för politiker och hur de inom politiken använder vänskapskorruption och 
belöningssystem. Förtroendefrågan hänger samman med hur allt styrs och redovisas. När 
politiker redovisar en öppen nomineringsprocess kan medborgarna se att det inte handlar om 
politiska belöningar, som det många gånger handlar om idag, vilket ökar förtroende från deras 
sida. I längden tror Rune att det skulle främja näringslivet och bolagen skulle bli mer 
framgångsrika. 
 
Eiríkur Einarsson 
Eiríkur svarar att oberoende och förtroende hänger ihop intimt. Om styrelsen inte anses vara 
oberoende minskar förtroendet. Det är viktigt att utgå från den bästa sammansättningen av 
styrelse och att styrelsen vill det bästa för företaget. I statliga bolag kan andra kunskaper än 
rent ekonomiska vara viktiga. Om nomineringsprocessen är transparant och om 
nomineringskommittén redogör för sina intentioner med föreslagna styrelseledamöter kan 
medborgarnas förtroende för bolagen öka. Det kan tyvärr vara svårt i den politiska världen att 
hålla folk ansvariga för sina handlingar och det talar emot transparents. Regeringen har ju 
kritiserats för att ”belöna folk” in i styrelser vilket eventuellt inte ger den bästa 
sammansättningen i styrelsen. Att bli belönad in i en styrelse framhåller Eiríkur inte innebär 
att en beroendesituation uppstår men att en sådan sorts nominering kan ifrågasättas utifrån ett 
förtroendeperspektiv. Det måste förutsättas att de som sitter i styrelsen besitter kompetens och 
att de arbetar utifrån bolagets bästa. 
 
Anne Wigart 
Anne menar att med tydlig information, transparents och öppenhet skapas förtroende. När 
företagen tillämpar en öppen och transparent redovisning kan de också undvika framtida 
skandaler. I styrelsen är det inte säkert att en oberoende person är bättre än en beroende 
person. Hon nämner entreprenörer som H&M: s Stefan Persson vilken inte kan anses vara 
oberoende men som har stort förtroende hos ägarna och driver företaget mycket bra. 
Näringslivet är för självreglering, vilket Koden kan anses vara. Dessa är lättare att ändra än 
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lagstiftning och blir mer anpassningsbar efter företagets verksamhet och är därmed inte lika 
fyrkantig som lagar och regler. Eftersom näringslivet själv skapat reglerna ger det incitament 
att följa men även chansen att välja bort när företagen inte tycker att de passar dem. 
 

5.2.3 Medborgarnas förtroende för de statliga bolagen  
Rune Brandinger 
Alla statliga bolag skulle tjäna på tydligare direktiv och att vara öppnare och ärligare mot 
medborgarna. De ska inte gå ut med målet att enbart vara vinstdrivande när det inte är så. Det 
är viktigt att visa vad de står för och inte underskatta medborgarnas intelligens. Den statliga 
verksamheten är komplicerad och ska inte trängas in i ett enkelt perspektiv. Med ett mer öppet 
och tydligare nomineringsförfarande, en redogörelse för oberoendet och fler kompetenta 
ledamöter i styrelsen, skulle det kanske gå bättre för många statliga bolag.  
 
Uttalat och outtalat finns det endast två personer på bolaget som får göra yttrande om bolagets 
angelägenheter, vilka är VD och styrelseordförande. Styrelseledamöter har därför svårt att 
säga sin mening och därmed att kommunicera med medborgarna, vilket gör det komplicerat 
för dessa att enskilt förmedla förtroende. Bolagsstämman är då övriga ledamöterna har 
möjlighet att komma till tals om varför de sitter i styrelsen om de blir utfrågande. Stämman 
ger dem chans att exponera sitt ”varumärke” och förmedla att de arbetar för bolagets bästa.  
 
Eiríkur Einarsson 
Om regeringen förtydligar bolagens uppdrag och mål inför medborgarna så ökar det 
medborgarnas förståelse för de statliga bolagen och dess styrelser, därmed ökar också 
förtroendet. För närvarande är förväntningsgapet stort eftersom medborgarnas uppfattning om 
bolagets mål inte överensstämmer med det ett statligt bolag förmedlar och därmed påverkas 
förtroendet negativt. Han ger exempel på Vattenfalls elpriser som medborgarna uttryckt är för 
höga och därför anser att ett statligt bolag borde anpassa priserna efter medborgarnas 
önskemål. Vattenfall som marknadsmässigt bolag har ett avkastningskrav från regeringen och 
sätter priser efter elmarknaden och har alltså inte som mål att ge medborgarna billigare el.  
 
Oberoende styrelseledamöter kan öka medborgarnas förtroende för bolagen, men då de 
statliga bolagen är speciella till sin karaktär går inte att förutsätta att till exempel politiker är 
sämre för oberoendet i styrelsen. De kan tvärtemot vara särskilt lämpliga i vissa fall för att 
kan lösa de ”kniviga” frågorna som kan uppstå i statliga bolag angående vissa samhällsmål 
och otydliga uppdrag.  
 
Anne Wigart 
Anne uttalade sig inte denna fråga då hennes kunskap ligger inom det privata näringslivet.  
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5.3 Presentation av de oberoende styrelseledamöterna 
Här presenteras de oberoende styrelseledamöterna samt deras svar från telefonintervjuerna. 
Frågorna finns redovisade i bilaga 5. Trots att en av respondenterna valde att vara anonym 
vill vi ändå presentera de andra med namn eftersom vi anser att detta ger en mer intressant 
läsning.  
 
Ebbe Loiborg 
styrelseledamot i Vin & Sprit AB, tidigare VD för GB Glace AB. 
 
Lars-Åke Helgesson 
styrelseledamot i LKAB, VD Marinuis Företagskapital i Bromma AB.  
 
Carl-Viggo Östlund 
styrelseledamot i Green Cargo, VD för Salusansvar. 
 
Respondent fyra 
styrelseledamot i statligt bolag. Personen ville vara anonym för att undvika att svara på 
eventuella frågor i samband med publicering. 
 

5.3.1 Bolagskoden och rollen som oberoende styrelseledamot 
Ebbe Loiborg 
Ebbe ser inte sig själv utifrån en roll som oberoende utan sköter sina styrelseuppgifter som 
styrelseledamot utifrån den kompetens han besitter. Bara för att han passar in i ”begreppet” 
oberoende enligt Bolagskoden ändrar inte det hans beteende i styrelsen. Att han sitter i ett 
bolag vars ägare är staten och därmed svenska medborgarna är inget han lägger stor vikt på. 
Det är ett bolag som alla andra och han är invald i styrelsen för sin kompetens och för sin 
kunskap. Hans arbetsuppgifter skiljer sig inte ifrån tidigare styrelseuppdrag han haft i andra 
bolag som inte är statligt ägda utan han arbetar så professionellt som möjligt för att tillvarata 
företagets och därmed ägarens intresse. 
 
Lars-Åke Helgesson 
Som oberoende styrelseledamöter har Lars-Åke ingen informationsskyldighet till ägaren utan 
endast till ordföranden. Han är tillsatt för sin breda industriella erfarenhet och behöver enbart 
fokusera på bolagets bästa. I LKAB: s styrelse sitter Christer Berggren (enheten för statligt 
ägande, vår notering) främst med av den anledningen att ägaren vill ha insyn över vad som 
sker i bolaget. Både Näringsministern och Industriministern har intressen över vad som 
händer i LKAB. Lars-Åke ser en skillnad i styrelseledamoten Christers uppdrag i styrelsen, 
utan att värdera hans arbete, eftersom han har informationsskyldighet till ägaren.  
 
Carl-Viggo Östlund 
Oberoende styrelseledamöter är invalda i styrelsen för sin kompetens och arbetar utifrån 
bolagets bästa. Carl-Viggo har suttit i styrelser i både privatägda och statligt ägda bolag och 
menar att skillnaden på styrelsearbete i de olika bolagen inte är stora. Det han nämner är att i 
statliga bolag måste hänsyn tas till att det enbart finns en ägare och att den politiska processen 
utgör en liten skillnad beslutsmässigt.  
 
Respondent 4 
Respondenten, som även har suttit i privatägda bolagsstyrelser, ser ingen större skillnad i 
styrelsearbetet i det statliga bolaget jämfört med privata bolag. I det statliga bolaget har 
respondenten endast suttit med i styrelsen i ett år. Hittills har denne inte märkt större 
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skillnader i en statlig styrelsesammansättning förutom att det sitter riksdagsledamöter och 
representanter från departement med i styrelsen. Som oberoende ledamot har denne kunskap 
inom den affärsverksamhet som bedrivs. 
 

5.3.2 Oberoende, förtroende och socialt kapital 
Ebbe Loiborg 
Inledningsvis menar Ebbe att begreppet oberoende är relativt oidentifierat. Bolagskoden har 
sina kriterier för vad som anses vara en oberoende styrelseledamot men även dessa kriterier är 
diffusa. Han anses som oberoende då han bland annat inte har några ekonomiska förbindelser 
med bolaget och inte heller suttit speciellt länge i bolagets styrelse. Att tillämpa oberoende 
kriterierna i Bolagskoden på statligt helägda bolag är svårt då det endast finns en ägare som 
enligt sin natur redan är representerat genom politiskt valda företrädare. Förslagsvis skulle 
istället speciella kriterier utformas anpassade för statliga bolag när det gäller oberoendet i 
statliga styrelser. Det är naturligt att staten vill utöva sin ägarroll genom att ha personer med 
nära anknytning till departement eller det politiska systemet med i styrelser. Men styrelser 
med enbart beroende ledamöter är ingen förtroendehöjande faktor utan skulle kunna uppfattas 
som ”svågerpolitik” och att ägaren inte objektivt har försökt att prioritera företagets behov. 
 
Lars-Åke Helgesson 
Lars-Åke säger att en oberoende ledamot visserligen kan öka medborgarens förtroende för 
statliga bolag men förtroende är inget som endast hänger samman med oberoendet i styrelsen 
utan det förmedlas även utifrån andra aspekter såsom kompetens. Alla ledamöter i LKAB: s 
styrelse är tillsatta av ägaren och även de ledamöter som anses som beroende kan öka 
medborgarens förtroende för bolaget. 
 
Carl-Viggo Östlund 
Carl-Viggo tror definitivt att oberoende styrelseledamöter har en positiv inverkan på 
medborgarnas förtroende för de statliga bolagen. Dels för att dessa ledamöter inte är tillsatta 
av politisk karaktär. Han menar vidare att han kan tänka sig att många medborgare kan 
uppfatta att styrelseledamöter som tas ”inifrån” blir tillsatta på grund av ett belöningssystem 
och politisk kamratskap och inte utifrån sin kompetens. De statliga bolagen har försökt att 
efterlikna det privata tillvägagångssättet att tillsätta styrelseledamöter vilket görs genom att 
blanda människor och kompetenser från olika delar som har anknytning till verksamheten. 
 
Respondent 4 
Respondenten tror att oberoende styrelseledamöter i statliga styrelser ökar allmänhetens 
förtroende. Jämför denne med att om det endast sitter med ledamöter i styrelsen som anses 
beroende eller om samtliga ledamöter är av politiskt karaktär är det en självklarhet att en 
oberoende ledamot i en sådan styrelse skulle öka medborgarnas förtroende. Oberoende 
styrelseledamöter i statliga bolag bidrar till medborgarnas förtroende då de sitter med i 
styrelsen för sin kompetens och med relevant kunskap för den affärsverksamhet som bedrivs. 
 

5.3.3 Medborgarnas förtroende för de statliga bolagen 
Ebbe Loiborg 
Ebbe anser inte att ett ökat antal oberoende styrelseledamöter i statliga bolag påverkar 
medborgarens förtroende och poängterar att det är viktigare med en bra balans vid 
styrelsesammansättningen. Fokus ska istället läggas på en ledamots kompetens och 
erfarenheter inom det marknadsområde där bolaget agerar. Ebbe säger att han representerar 
ägaren och arbetar utifrån ägarens intressen, i detta fall den svenska staten och vidare de 
svenska medborgarna.  
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Lars-Åke Helgesson 
Lars-Åke menar att det är skillnad mellan en oberoende och en beroende ledamot i statliga 
bolag. En oberoende ledamot väljs in i styrelsen för sin kompetens, erfarenhet och kunskap 
inom affärsområdet som bolaget verkar vilket förmedlar förtroende till medborgarna. De 
beroende ledamöterna sitter många gånger med i styrelsen av andra anledningar, bland annat 
på grund av politiskt karaktär. 
 
Carl-Viggo Östlund 
Styrelseordförande är talesman för alla i styrelsen och förmedlar förtroende genom sin 
närvaro att stå bakom det arbete samt de beslut som styrelsen utför. Det är ett stort ansvar att 
sitta med i styrelser och det går inte att gå in och tro att det inte innebär arbete. Genom sin 
medverkan i styrelsen bidrar den enskilde ledamoten med ”sitt varumärke” (ansikte och 
namn) vilket betyder att de har ett intresse av att arbetet sköts på ett korrekt sätt. Detta skapar 
förtroende. 
 
Respondent 4 
Oavsett om det handlar om ett privatägt bolag eller statligt ägt bolag så arbetar styrelsen 
utifrån bolagets bästa. Skillnaden i ett statligt bolag ligger i att styrelsen skapar värde för 
medborgarna istället för aktieägarna. I grund och botten handlar om att styra ett bolag för att 
skapa ett värde för kunden. Detta ger nöjda kunder samt förtroende och lönsamhet för bolaget. 
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6. Analys 
 
 
I första avsnittet analyseras hur regeringen tillämpar oberoende kriterierna enligt 
Bolagskoden och OECD: s riktlinjer. Den andra delen av analysen avser vi koppla samman 
svaren vi fått från intervjuerna med den teoretiska referensramen. 
 
 
6.1 Regeringens försök i ägarpolitiken att tillämpa Bolagskoden och OECD: 
s riktlinjer  
VD 
Vid flera av årsstämmorna 2006 har verkställande direktörer som tidigare suttit med i 
styrelsen blivit utbytta. Numera sitter ingen VD i styrelsen i de 20 statliga bolag vi valt till vår 
uppsats. Verkställande direktörer som blivit avsatta från styrelsen gäller för bolagen: 
Vattenfall, Vasallen, Vasakronan och Specialfastigheter Sverige AB. 
 
Anställda 
De som är anställda och med i styrelsen, det vill säga arbetstagarrepresentanterna (redovisas i 
bilaga 1), räknas som beroende. Vi har funnit att flera av styrelseledamöterna arbetar på ett 
annat statligt bolag vilket skulle kunna göra dem till beroende enligt Bolagskoden eftersom en 
ledamot inte är oberoende som anställd på ett närstående bolag. I statliga bolag är det aningen 
komplicerat att avgöra vad som räknas till närstående bolag. I Bolagskoden står att ett 
närstående bolag är när ett annat bolag äger en viss procent av aktieinnehavet. Staten äger alla 
bolag vi undersökt till hundra procent men bolagen verkar inom diverse affärsområden. Vi har 
gjort bedömningen att dessa styrelseledamöter skall räknas som oberoende så länge de i sin 
anställning inte har affärsförbindelser med bolaget där de är styrelseledamöter. 
 
Tidsbegränsning 
Enligt Bolagskoden ska en ledamot inte sitta med i samma styrelse mer än tolv år.  
Vin & Sprits ordförande Claes Dahlbäck har suttit med i styrelsen sedan 1993, vilket är 
tretton år. Skälet till att tolv år i styrelsen gör ledamöterna till beroende är för att det är svårt 
att behålla objektivitet till bolaget efter så lång tid. I statens ägarpolitik bör en ledamot inte 
sitta med i samma styrelse mer än åtta år. Statens egen ägarpolitik följer inte regeringen i 
följande fall: Claes Kjellander och Eva-Britt Gustavsson i Specialfastigheter Sverige AB har 
båda suttit med i över åtta år. Detsamma gäller Björn Sprängare i LKAB som suttit med i 
styrelsen sedan 1997. Lennart Lübeck blev vid årsstämman 2006 utbytt i Rymdbolaget, han 
hade då suttit med sedan 1973.   
 
Affärsförbindelser 
I några fall har vi gjort bedömningen att de som sitter med i styrelsen arbetar på ett bolag som 
har affärsförbindelser med bolaget vars styrelse de sitter i. Detta gör dem beroende för att de i 
sitt styrelsearbete kan påverka bolaget att köpa eller sälja tjänster av de bolag de arbetar i och 
därmed har de övriga intressen än bolagets bästa. Stig Jönsson är ordförande i Swedesurveys 
styrelse och generaldirektör på Lantmäteriet. Den affärsmässiga relationen beror på att 
Lantmäteriet är en statlig verksamhet och Swedesurvey som statligt bolag exporterar 
expertkunnande inom lantmäteriområdet. Detta gäller även ledamöterna Lena Erixson, Bo 
Henriksson och Christer Agerbäck i SWEROAD: s styrelse som alla arbetar inom Vägverket. 
SWEROAD var förut ett dotterbolag till Vägverket men nu som fristående bolag förvaltas det 
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av Vägverket. Lisbeth Grönfeldt Bergman är styrelseledamot i Green Cargo och även ledamot 
i Göteborgs Hamn. Dessa har affärsrelationer sinsemellan.    
 
Regeringens administration  
Regeringen skriver i sin ägarpolitik att politiska tjänstemän ofta blir invalda i styrelsen för 
ägarens insyn i bolaget. De flesta vi bedömer som beroende i styrelser är kansliråd och 
förvaltare vid enheten för statligt ägande eller statssekreterare från olika departement, vilka 
alla tillhör regerings administration. Regeringen har skrivit i sin verksamhetsberättelse att 
politiska tjänstemän ofta blir invalda i styrelsen för ägarens insyn i bolaget. Vi gör 
bedömningen att de inte är oberoende enligt OECD: s riktlinjer där det uttrycks att 
medlemmar från regeringens administration bör undvika styrelseuppdrag för att 
intressekonflikter kan uppstå. Intressekonflikter uppstår på grund av att de som sköter 
förvaltningen av bolagen representerar de politiska ägarna och samtidigt ska se till bolagets 
bästa. Enheten för statligt ägande är dessutom de som har hand om nomineringen till 
styrelserna vilket betyder att de nominerar in sig själva i styrelser. I bilaga 2 finns en 
förteckning över vilka kansliråd som arbetar på enheten samt vilka bolag de förvaltar och 
dessutom de statssekretare som sitter med i styrelserna.   
 
Riksdagsledamöter 
Det finns elva personer i styrelser som är eller har varit riksdagsledamöter. Åtta personer av 
dessa är från Socialdemokraterna, två är från Miljöpartiet och en är förre detta Moderat 
riksdagsledamot. Det behöver inte vara något hinder för riksdagsledamöter i styrelser så länge 
de kan skilja på det politiska uppdraget och styrelseuppdraget. Vi är tveksamma av det skälet 
att styrelseposterna nästan uteslutande innehas av Socialdemokrater. Enligt OECD: s riktlinjer 
är det möjligt för staten att nominera politiska tjänstemän så länge de har rätt kompetens. Men 
när representation nästintill består av ett parti företräder inte styrelsen alla medborgare utan 
endast regeringen. I bilaga 3 redovisar vi namnen och tillhörande parti på 
riksdagsledamöterna.     



 35 

6.1.1 Sammanställning styrelsens oberoende 
 

Bolag Ledamöter i  Antal beroende inkl. Procentuellt Antal  

  Styrelsen arbetstagar- totalt oberoende Tveksamma 

   representanter    

       

Vin & Sprit AB, V&S  10 4 60% 2 

Vattenfall AB  11 4 64% 1 

Vasallen AB  9 4 56%  

Swedesurvey AB  8 3 63%  

Swedcarrier AB 6 3 50%  

Svenska Rymdaktiebolaget 9 3 67%  

Svensk Exportkredit AB, SEK  8 1 88%  

Sveaskog AB 12 4 67% 2 

SweRoad AB  6 4 33%  

Teracom 9 4 56% 2 

Akademiska Hus AB 9 4 56% 1 

Vasakronan AB 8 4 50%  

Green Cargo 10 4 60%  

Imego 8 1 88% 1 

LKAB 11 4 64% 1 

Posten AB 11 4 64% 1 

SJ AB 9 4 56%  

Specialfastigheter Sverige AB 9 3 67% 2 

SBAB 9 3 67% 1 

Lernia AB 9 3 67% 1 

       

Totalt undersökta bolag: 20 stycken         
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6.2 Sakkunniga 
6.2.1 Bolagskoden och oberoende styrelseledamot 
Regeringen ämnar följa Bolagskoden med vissa undantag för statens ägarpolitik och redovisar 
därför inte för oberoendet i styrelsen på grund av att staten är den enda ägaren. Rune menar 
att har regeringen uttryckt att de ska tillämpa Bolagskoden som en del i att främja bolagens 
förtroende så bör de också göra det. För att regeringen ska leva upp till vad de har lovat måste 
information till medborgarna vara tillgänglig över hur nomineringsförfarandet gått till och på 
vilka kriterier ledamöter sitter på sina poster. Visserligen anser han att Bolagskodens 
definition av oberoende är otillräcklig men att det borde vara en självklarhet för statliga bolag 
att redovisa för oberoendet. Anne menar mer att fördelarna med Bolagskoden är att företagen 
inte behöver tillämpa allt eftersom det är ”följ eller förklara” som gäller. Näringslivet är för 
självreglering, vilken Bolagskoden kan anses vara. Dessa kan lättare anpassas utifrån vilken 
verksamhet som bedrivs och blir därmed inte lika fyrkantig som lagar och regler. Eftersom 
näringslivet själv skapat reglerna ger det incitament att följa men även chansen att välja bort 
när företagen inte tycker de passar dem. 
 
Outside directors är varken anställda eller innehar aktier i bolaget och ska styra företaget 
främst utifrån aktieägarnas intressen. De får, till skillnad från oberoende ledamöter i styrelser i 
Sverige, en mer kontrollerande roll eftersom att styrelserna i USA ser annorlunda ut. Rune 
menar att oberoende ledamöter har svårt att säga sin mening och därmed svårt att 
kommunicera med medborgarna. Bolagsstämman är egentligen den enda gången de kan 
komma till tals, då det är på stämman de kan bli utfrågade och då få uttrycka sig varför de 
sitter i styrelsen och därmed exponera sitt ”varumärke”. Eiríkur säger att det viktiga är att utgå 
från den bästa sammansättningen av styrelse och att styrelsen vill det bästa för företaget. I 
statliga bolag kan andra kunskaper än rent ekonomiska vara betydelsefulla och fokus bör ligga 
på den enskilde individens kompetens. Det går inte att förutsätta att personer som inte är 
oberoende i statliga bolag är sämre än oberoende utan tvärtemot kan de lösa de otydliga 
frågorna av politisk karaktär som kan uppstå. Anne säger att hon förstår att regeringen har 
beroende personer i sina styrelser eftersom det ger insyn för ägarna. Det är negativt om det 
blir politisk styrning men oberoende personer är nödvändigtvis inte bättre för företagen än 
beroende. 
 

6.2.2 Oberoende, förtroende och social kapital 
Det främjar förtroendet för bolagen om de kan hållas ansvariga för sina handlingar samt 
vetskapen om att informationen de ger stämmer överens med verkligheten. Tillit och 
förtroende mellan folket främjar det sociala kapitalet. Ett högt socialt kapital betyder att det 
finns ett etablerat samarbete människor emellan som får välståndet att växa. Rune säger att 
förtroendefrågan hänger samman med hur företag styrs och hur styrningen redovisas. När 
politiker redovisar en öppen nomineringsprocess kan situationer där en ledamot tillsätts på 
grund av politiska belöningar undvikas vilket skapar förtroende från medborgarnas sida. I 
längden tror Rune att det skulle främja näringslivet och bolagen skulle bli mer framgångsrika. 
Eiríkur menar att förtroendet för bolagen kan stärkas om nomineringsprocessen är transparant 
och att nomineringskommittén redogör för sina intentioner. Om regeringen belönar folk in i 
styrelser ger det eventuellt inte den bästa styrelsesammansättningen. Att bli belönad in i en 
styrelse framhåller Eiríkur innebär inte att en beroendesituation uppstår men att en sådan sorts 
nominering kan ifrågasättas utifrån ett förtroende perspektiv. Det måste förutsättas att de som 
sitter i styrelsen utgår ifrån bolagets bästa. Om regeringen dessutom förtydligar bolagens 
uppdrag inför medborgarna samt tydligt redovisar bolagens mål så kommer medborgarnas 
förståelse att öka och därmed också förtroendet. För närvarande är förväntningsgapet stort 
eftersom att medborgarnas uppfattning om bolagens mål inte överensstämmer med det de 
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statliga bolagen förmedlar. Anne säger att tydlig information, transparents och öppenhet är 
nyckelord för förtroendet.  
 

6.2.3 Stakeholderteorin och institutionell teori 
Stakeholderteorin berör företagens sociala ansvar och handlar om att företagen ska ta hänsyn 
till intressenter i bolagen utöver aktieägarna. För att få insyn och inflytande i bolagen kan 
oberoende styrelseledamöter i styrelsen vara ett bra sätt för intressenterna att få sina intressen 
bevakade. I institutionell teori legitimeras företagen genom att ta hänsyn och respektera 
samhällets regler och normer. Trots att det institutionella ägandet är litet så måste företagen 
förmedla trovärdighet för att kunna utvecklas och fortleva. Studier har visat att oberoende 
ledamöter i styrelsen kan ha en positiv påverkan på institutionella ägares investeringsbeslut. 
Rune säger att media har gjort medborgarna mer intresserade av hur de statliga bolagen styrs. 
Det är därför viktigt för regeringen att de faktiskt följer de regler de åtagit sig. Om staten vill 
skapa förtroende för medborgarna bör de redovisa för oberoendet i styrelsen; allt ska upp till 
ytan om hur hela nomineringsförfarandet gått till, på vilka kriterier ledamöter sitter på sina 
poster och vilken kompetens de besitter för uppdraget. Mycket av det regler som bolagen 
säger sig efterfölja är för att det ska vara politiskt korrekt, men i verkligheten är det inte med 
säkerhet att de efterföljs, utan är mer till för att visa upp en fasad för allmänheten. Eiríkur 
säger att när en styrelseledamot är regeringens utsände kan det uppstå olämpliga situationer 
vid förhandlingar eftersom det blir svårt att veta vem som förhandlar med vem. Detta kan leda 
till att företaget inte företräds på bästa sätt. Detsamma gäller när statssekreterare sitter med i 
styrelser då det uppstår problem med att veta vem som ska kontrollera vem. Den interna 
kontrollen har då havererat. Han menar vidare att om regeringen förtydligar uppdragen och 
målen för bolagen får medborgarna veta vad som gäller. Dock kan det vara svårt i den 
politiska världen att hålla folk ansvariga och det talar emot transpararens.  
Anne menar att aktieägarnas intressen kan tillgodoses även om ledamöter är beroende. Det 
finns beroende personer som driver företag mycket bra och har ett stort förtroende hos ägarna.  
 
6.3 Oberoende styrelseledamöter 
6.3.1 Bolagskoden och oberoende styrelseledamot 
Syftet med att ha outside directors i styrelsen är dels för att återställa investerarnas förtroende 
för aktiemarknaden. Bolagskoden har ett liknande syfte och vill höja kunskapen om, och 
förtroendet för, svensk bolagsstyrning. Oberoende styrelseledamöter är liksom outside 
directors inte anställda i företaget eller har något operationellt ansvar. Alla respondenter är 
överens om att de sitter i styrelsen för sin kompetens, kunskap och relevans inom 
affärsområdet som bolaget verkar i. De ska enbart koncentrera sig på att verka för bolagets 
bästa i jämförelse med de beroende ledamöterna i statliga styrelser som sitter med av andra 
anledningar, till exempel för ägarens insyn.    
 
Outside directors innehar inga aktier i bolaget och verkar som helt oberoende till företaget. 
Detta är komplicerat att avgöra i de helägda statliga bolagen eftersom alla kan ses som ägare i 
dessa bolag men är inte för den delen aktieägare. 
 
Enligt forskning intar outside directors ofta en övervakande roll i styrelsen. Detta beror 
mycket på att styrelser i USA ofta är uppbyggda av nyckelpersoner i bolaget. I Sverige består 
inte styrelsen av någon från ledningsgruppen och ledamöterna väljs på bolagsstämman. Enligt 
svaren från de oberoende ledamöterna ligger deras fokus på att tillföra kunskap inom 
affärsområdet och inte att ha någon slags kontrollerande roll.         
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6.3.2 Oberoende, förtroende och socialt kapital 
Förtroende skapas av förväntningar och att människor kan lita på att överenskommelser 
fullföljs. De statliga bolagen har förväntningar från medborgarna. Socialt kapital skapas av att 
det finns förtroende och tillit människor emellan vilket leder till ett samhälle där människor 
vill bidra och samarbeta. Alla respondenter är överens om att de genom sin medverkan i de 
statliga bolagens styrelser som oberoende kan förmedla förtroende. Deras roll i styrelsen är att 
säkerställa kompetensen och kunskapen inom affärsområdet genom att de inte är tillsatta av 
politiskt karaktär. Carl-Viggo säger att han kan tänka sig att många medborgare kan uppfatta 
att styrelseledamöter som tas ”inifrån” blir tillsatta på grund av politisk kamratskap och inte 
utifrån sin kompetens. Medborgarnas förtroende för bolagen kan öka genom att de vet att 
dessa ledamöter endast arbetar i styrelsen för bolaget bästa. Ebbe menar att oberoende är ett 
oidentifierat begrepp. Han förstår att det sitter beroende ledamöter med i de statliga 
styrelserna för ägarens insyn, men att enbart ha beroende ledamöter i styrelsen skulle kunna 
uppfattas som ”svågerpolitik” och att regeringen inte objektivt har försökt att prioritera 
företagens behov. Respondent 4 anser att i en styrelse med enbart beroende ledamöter ökar 
medborgarnas förtroende vid tillsättning av oberoende styrelseledamöter. Enligt Lars-Åke kan 
även beroende ledamöter öka medborgarnas förtroende, då förtroende förmedlas genom 
kompetens ej enbart av oberoende.   
 

6.3.3 Stakeholderteorin och institutionell teori 
I stakeholderteorin finns det fler intressenter att ta hänsyn till än enbart aktieägare. Ett bolags 
kunder, kreditgivare, anställda och lokala kommuner påverkas av bolagens framgångar och 
motgångar. Respondenterna som oberoende i styrelsen arbetar för bolagets bästa och i ägarens 
intresse och därmed medborgarnas. För att tillgodose stakeholder perspektivet i 
bolagsstyrning är det effektivaste att använda non-executive directors (synonym med outside 
director och därmed jämförbart med oberoende styrelseledamot, vår notering). Dessa har en 
oberoende roll i förhållande till företaget och ledningen och är också stakeholders vilket anses 
vara det bästa sättet för dem att få sina intressen bevakade. Lars-Åke menar att skillnaden 
mellan oberoende och beroende ledamot i statliga bolag är att en oberoende ledamot väljs in i 
styrelsen för sin kompetens, erfarenhet och kunskap inom affärsområdet som bolaget verkar i 
medan de beroende ledamöterna många gånger sitter med i styrelsen av andra anledningar 
bland annat som politiskt tillsatta. Ebbe och Carl-Viggo menar att fokus i statliga bolag bör 
ligga på att ha en bra balans i styrelsesammansättningen vilket gör att det finns en blandning 
av kompetenser från olika delar av verksamheten som kan efterliknas det privata näringslivet.   
 
Omgivningen kan ställa krav på organisationer genom att de måste producera och genom att 
de måste spela vissa roller i samhället och leva upp till förväntningar. Respondent 4 menar att 
det handlar om att skapa värde för kunden, skillnaden i ett statligt bolag ligger i att styrelsen 
skapar värde för medborgarna istället för aktieägarna. Genom ett värdeskapande för kunden 
bidrar denne vidare till lönsamheten för företaget. Företaget är beroende av sina kunder och 
genom att uppfylla förväntningar från allmänheten säkerställer de sin överlevnad. Carl-Viggo 
säger att det är ett stort ansvar att vara styrelseledamot och det innebär mycket arbete. Genom 
att skylta med sitt namn och ”varumärke” ligger det även i ledamotens intresse att sköta sitt 
uppdrag på ett bra sätt. 
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7. Slutsatser 
 
 
Här presenterar vi vad vi kunnat dra för slutsatser i vår uppsats, våra egna reflektioner i den 
avslutande diskussionen samt förslag på fortsatt forskning. 
 
 
7.1 Oberoendet i statliga styrelser 
Syftet var att beskriva hur kriterierna för oberoendet i statliga styrelser tillämpas utifrån 
Bolagskoden och OECD: s riktlinjer för statligt ägande. Vid vår granskning av de statliga 
bolagens styrelser fann vi att regeringen försöker att tillämpa vissa av oberoende kriterierna i 
Bolagskoden. De har avsatt alla verkställande direktörer som fram till årsstämman i år (2006) 
har suttit med i flera av styrelserna. Bolagskodens kriterium om att styrelseledamöter inte ska 
sitta med i samma styrelse mer än tolv år har varit aktuellt i två fall. Ena personen är avsatt 
från styrelsen från i och med årsstämman i år medan den andra personen fortfarande sitter 
kvar. Enligt regeringens ägarpolitik ska ledamöter högst sitta i samma styrelse i åtta år. Vi har 
funnit fyra exempel över ledamöter som suttit mer än åtta år, vilket alltså strider mot 
ägarpolitiken. I fem fall har vi funnit att styrelseledamöter inte kan bedömas som oberoende 
enligt kriteriet att denne har en affärsmässig relation till bolaget. I ett av dessa fall var detta 
redovisat på bolagets hemsida medan i de andra fallen har vi dragit den slutsatsen då 
affärsrelationen var uppenbar.  
 
OECD: s riktlinjer tillämpas inte likartat som Bolagskoden då förvaltare från 
Näringsdepartementet sitter med i nästan alla styrelser. I regeringens ägarpolitik skrivs att 
tjänstemän ofta sitter med i styrelser för ägarens insyn i bolaget men i riktlinjerna uttrycks att 
detta bör undvikas, speciellt i bolag som är utsatta för konkurrens, då det kan leda till att 
intressekonflikter uppstår.  
 
Vi har ställt oss tveksamma till riksdagsledamöternas oberoende i de statliga bolagens 
styrelser. Detta på grund av att de besitter kunskap som kan värderas högt för statliga 
styrelseuppdrag, men för att få räknas som oberoende måste de skilja den politiska rollen från 
styrelseuppdraget. 
 
7.2 Sakkunniga – oberoendet och medborgarnas förtroende 
Syftet var att få en förståelse för om oberoende styrelseledamöter kan påverka medborgarnas 
förtroende för de statliga bolagen. 
 

7.2.1 Bolagskoden och oberoende styrelseledamot 
En oberoende styrelseledamot i ett bolag är en person som inte har andra intressen än att se till 
bolagets bästa. Oberoende är mycket mer än det som uttrycks i Bolagskoden och dess kriterier 
för oberoende är inte tillräckliga. Definitionen av oberoende är mycket komplext och mycket 
som sker inom företagsvärlden är för att visa upp en fasad till allmänheten. Det går inte att 
förutsätta att oberoende ledamöter är bättre för bolagsstyrningen än beroende ledamöter utan 
fokus måste ligga på personens kompetens och erfarenheter för styrelsearbete.   
 

7.2.2 Oberoende, förtroende och socialt kapital 
Oberoende och förtroende hänger ihop intimt och är en viktig fråga för statliga bolag. 
Förtroendefrågan hänger samman med hur allt styrs och redovisas. Tydlig information måste 
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vara tillgänglig för medborgaren över hur nomineringsförfarandet gått till och på vilka 
kriterier ledamöter sitter på sina poster, då transparents och öppenhet skapar förtroende. Det 
är viktigt att utgå från den bästa styrelsesammansättningen och att styrelsen kan företräda 
företaget på bästa sätt.  
 

7.2.3 Stakeholderteorin och institutionell teori 
Statliga bolag skulle tjäna på att ha tydligare direktiv och att vara öppnare och ärligare 
gentemot medborgarna. För att främja medborgarnas förtroende för de statliga bolagen bör 
regeringen förtydliga bolagens uppdrag och mål så att de stämmer överens med medborgarnas 
uppfattning över vad bolagen förmedlar. 
 
7.3 Oberoende styrelseledamöter – oberoendet och medborgarnas 
förtroende 
7.3.1 Bolagskoden och oberoende styrelseledamot 
Oberoende styrelseledamöter sitter med i styrelsen för sin kompetens och kunskap inom 
affärsområdet och har inga andra intressen i bolaget än att verka för bolagets bästa. 
 

7.3.2 Oberoende, förtroende och socialt kapital 
Medborgarnas förtroende för de statliga bolagen kan öka genom att oberoende 
styrelseledamöter medverkar i styrelserna. Då oberoende ledamöter inte är tillsatta av politisk 
karaktär kan deras medverkan i styrelsen vara förtroendehöjande för medborgarna eftersom 
deras roll i styrelsen är att de säkerställer kompetensen och kunskapen inom affärsområdet. 
Oberoendet i styrelsens sammansättning är nödvändig men fokus bör ligga i att få en balans 
och en blandning i styrelsen av olika kompetenser som är relevanta för bolaget.  
  

7.3.3 Stakeholderteorin och institutionell teori 
Oberoende styrelseledamöter arbetar för bolagets bästa vilket är ägarens intresse och indirekt 
också medborgarnas. De sköter sina uppgifter efter den kompetens de besitter och arbetar för 
att maximera värdet för kunden och ägaren. Genom att vara med i styrelsen använder det sitt 
”varumärke” och det ligger även i ledamöters intressen att sköta bolaget på bästa sätt.  
 
7.4 Avslutande diskussion 
Enligt vår uppfattning är oberoende ledamöter något som är bra för de statliga bolagens 
styrelser och styrning. Deras medverkan har en positiv påverkan på medborgarnas förtroende. 
De sitter med som en säkerhet att styrelsen besitter kompetens och har kunskap i hur företag 
ska styras.  
 
Begreppet oberoende är många gånger svårdefinierat och Bolagskoden tar endast upp en 
bråkdel av det som anses som oberoende. Det finns många fler oberoendeaspekter att ta 
hänsyn till.  I statens ägarpolitik står det att det inte redogör för styrelsens oberoende för att 
staten är den enda ägare och därmed finns inga minoriteter att ta hänsyn till. Då Bolagskoden 
är till för att öka förtroendet för näringslivet och staten är en av grundarna till Koden är vi 
kritiska till att de själva inte redovisar öppet för oberoendet. Att redovisa för oberoendet samt 
tydlig information om hur nomineringen till styrelsen har gått till anser vi är viktigt för 
medborgarens förtroende för de statliga bolagen.  
 
Rent allmänt tycker vi oss kunna dra flera paralleller till det privata näringslivet då även de 
statliga styrelsernas sammansättningar består av en relativt homogen grupp. Flera ledamöter 
är återkommande i de styrelser vi har valt att undersöka. Många av dessa ledamöter arbetar 
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även i andra statliga bolag, vilket kan vara positivt eftersom statliga bolag har vissa andra 
förutsättningar och en annan kunskap kan behövas i statliga styrelser. Att välja in fler 
ledamöter från det privata näringslivet ökar också liknelsen mellan det statliga och det privata 
ägandet, dessutom är det en fördel för de bolagen med marknadsmässiga krav som kan få 
lättare att konkurrera.  
  
7.5 Förslag till fortsatt forskning  
Det finns mycket spännande att forska kring det statliga ägandet. Då det statliga 
företagsägande trots sin likhet med det privata näringslivet har lite annorlunda förutsättningar 
är vårt förslag att en Bolagskod för statligt ägande skapas, förslagsvis en gemensam inom EU. 
Detta skulle underlätta den statliga bolagsstyrningen och även kunna förbättra medborgarnas 
förtroende om den statliga styrningen blir mer klar.  
 
Eftersom vi själva har haft svårigheter att utreda alla Bolagskodens kriterier för vem anses 
oberoende i ett statligt bolag, dels på grund av att det inte finns tillräckligt med information 
om ledamöterna men också för att de inte redovisar oberoendet. Det skulle därför vara 
intressant att fördjupa sig i hur själva nomineringsförfarandet går till i de statliga bolagen 
samt vilka kriterier de utgår ifrån när de väljer in styrelseledamöter i de statliga styrelserna. 
 
7.6 Reliabilitet 
Reliabiliteten är hur tillförlitliga resultaten från en undersökning är. Det handlar om i vilken 
utsträckning som ens resultat kan upprepas om undersökningen åter igen skulle genomföras 
med samma metod.62  
 
I en kvalitativ studie, som vår, är inte reliabiliteten den viktigaste eftersom det är subjektiva 
svar som ges och dessa går ofta inte att upprepa. Personliga uppfattningar leder ofta till både 
systematiska och slumpmässiga fel.63    
 

7.6.1 Replikation 
Replikation påminner om begreppet reliabilitet men att de är mer när forskare vill upprepa en 
undersökning som tidigare gjorts av en annan forskare med anledning till att de är skeptiska 
till om resultatet av tidigare undersökning verkligen stämmer. För att replikera en 
undersökning krävs det att den tidigare undersökningen är replikerbar det vill säga att det är 
möjligt att upprepa den. 64 
 
Utvärderingen av om oberoende kriterierna i Bolagskoden och OECD: s riktlinjer tillämpas 
anser vi är replikerbart eftersom vi skulle få samma resultat igen med samma kriterier. Men 
eftersom styrelsens sammansättning kan förändras varje år vid årsstämman går inte att säga 
om resultatet blir detsamma om utvärderingen görs om ett år. Replikerbarheten i intervjuer är 
svårare eftersom det är subjektiva åsikter som ges. Personliga åsikter är under ständig 
förändring med allt runt omkring som påverkar en.65 
 

                                                 
62 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder 
63 Ibid. 
64 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder 
65 Ibid. 
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7.7 Validitet 
Validitet är i flera avseenden det viktigaste kriteriet. Den handlar om i vilken utsträckning de 
slutsatser som kommit fram i undersökningen hänger ihop eller inte.66 Har vi i vår 
undersökning mätt det vi avsåg att mäta? Kan vi dra några slutsatser? Vi valde respondenter 
som alla hade kunskap eller till och med är delaktiga i styrelsearbete i statliga bolag. De 
personliga intervjuerna gav mycket information och under intervjuns gång kunde vi ställa 
följdfrågor som vi kom att tänka på. Telefonintervjuerna, med hänsyn till korta frågor, känner 
vi ändock gav givande svar. De personer som ställde upp på intervjuerna är kunniga inom 
området och kunde oftast med enkelhet besvara frågorna. För att ytterligare säkerställa 
riktigheten i den empiri vi samlat in, skickade vi e-post över sammanställda svar till vardera 
respondent. Om denne ansåg att det fanns någon felaktighet i det vi skrivit eller ville lägga till 
något hade de möjligheter att göra det.  
 
I våra slutsatser avsåg vi att koppla samman om oberoende ledamöter kan påverka 
medborgarnas förtroende. Tidigare amerikansk forskning visar att oberoende ledamöter i 
styrelsen har en positiv effekt på förtroendet, men eftersom ägandet i statliga bolag inte riktigt 
är jämförbart med amerikanska bolag, ter det sig mer komplext i de statliga bolagen. Med 
staten som ägare och därmed svenska medborgarna, borde vi alla kunna uttala oss i frågan. Vi 
har utgått ifrån ledamöternas uppfattning vilket inte nödvändigtvis betyder att det är svenska 
folkets uppfattning. Men då de själva är andelsägare och även har kunskap inom området, 
anser vi att det går att dra vissa slutsatser utifrån deras svar med hjälp av vår teori.  
  

                                                 
66 Ibid. 
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Bilaga 1  
Nedan kommer de styrelsens sammansättning i de bolag vi har tittat närmare på. Vi ger en 
kort beskrivning av bolaget, namnen på ledamöterna i styrelsen och de uppgifter vi har fått 
om deras huvudsysselsättning samt övriga styrelseuppdrag.  
 
Regeringskansliet förvaltar 55 bolag och affärsverk varav 27 av dessa är bolag med 
marknadsmässiga krav. Vi har i vår undersökning endast valt de bolag som ägs helt av staten 
vilket vi har enligt egen beräkning fått till 24 stycken. Fyra av dessa valde vi bort, trots att de 
nämns under marknadsmässiga bolag, eftersom vi inte anser att de uppfyller har samma 
förutsättningar som de bolagen vi valt. 
 
Vin & Sprit AB 
Fram till 1994 hade Vin & Sprit monopol på import, export, tillverkning och partihandel av 
alkoholhaltiga drycker. Verksamheten omfattar inköp, produktion, förpackning och 
distribution och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. De är en bland världens tio största 
internationella alkoholföretag och är mest kända för Absolut Vodka.  
 
Claes Dahlbäck, ordförande sedan 1993, förre detta VD för Investor, styrelseordförande i 
Gambro.  
Lars Danielsson (timeout), Göran Perssons statssekreterare med i statsrådsberedningen 
Jonas Iversen, chef för enheten för statligt ägande 
Anders Björck, förre detta moderat riksdagsledamot avgick 2003, landshövding Uppsala län. 
Sonia Carlsson, socialdemokratisk riksdagsledamot 
Helle Kruse Nielsen, norska, van styrelseledamot bl.a. i Oriflame, pris 2000 för ”kvinnlig 
ledare” 
Ebbe M Loiborg, tidigare VD för GB Glace AB och Unilever 
Mats Ringesten, styrelseordförande i VSM Groups  
Johan Lund, arbetstagarrepresentant  
Jan Lundin, arbetstagarrepresentant 
 
Vattenfall AB 
VAB producerar, distribuerar och säljer el och värme främst i Sverige, Tyskland, Finland och 
Polen. VAB har ca 20 procent marknadsandelar i Norden och är den femte största elföretaget i 
Europa.  
 
Dag Klackenberg, ordförande, förre detta chef på UD (2001), arbetat som tjänsteman inom 
Regeringskansliet  
Maarit Aarni, Finland. Andra styrelseuppdrag i Finland 
Christer Bådholm, även ledamot i Green Cargo som är annat statligt bolag men inte samma 
bransch. 
Greta Fossum, ny invald istället för VD 
Peter Lindell, enheten för statligt ägande, styrelseledamot SOS Alarm, AB Svensk 
Bilprovning 
Hans-Olov Olsson, olika befattningar inom Volvo, ordförande Volvo Personvagnar AB 
Lone Fonss Schroder, styrelseuppdrag i DSB, Yara ASA, Bioneer A/S, Aker ASA 
Anders Sundström, socialdemokrat, f.d. arbetsmarknadsminister, näringsminister, 
socialminister, partistyrelsen och verkställande utskottet slutade 2005, ledamot i Falck A/S, 
Boliden AB 
Carl-Gustaf Angelin, arbetstagarrepresentant 
Johnny Bernhardsson, arbetstagarrepresentant 
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Ronny Ekvall, arbetstagarrepresentant 
 
Noterat: VD Lars G Gustavsson, tidigare styrelseledamot ersattes vid 2006 års årsstämma.  
 
Vasallen AB  
Vasallen AB bildades 1997 för att i samarbete med kommuner och näringsliv utveckla och 
förädla nedlagda försvarsfastigheter för att slutgiltigt sälja dem på kommersiella villkor.  
 
Sten Olsson, ordförande, statssekreterare Finansdepartementet 
Marianne Förander, kansliråd Näringsdepartementet enheten för statligt ägande 
Jens Engwall, VD Kungsleden 
Lena Hedlund, Kommunikationschef SBAB 
Lars Johnsson, Affärsutvecklingschef AP Fastigheter AB 
Biljana Petrovic, VD Centrumutveckling AB 
Holger Wästlund, managementkonsult 
Ann Eriksson, arbetstagarrepresentant 
Richard Westling, arbetstagarrepresentant 
 
Noterat: Ny VD från 2006, förre detta VD Jan-Peter Jonsson satt även med i styrelsen. 
Departementsrådet Bo Netz utbytt 2006. 
 
Swedesurvey AB 
Swedesurvey exporterar svenskt expertkunnade inom lantmäteriområdet – fastighetssystem 
och geografisk information. 
 
Stig Jönsson, ordförande, generaldirektör för Lantmäteriet, 
Siv Hellén, NIB-direktör, chefsjurist 
Christina Gustavsson, USK, Utrednings- och statistik kontoret 
Eva Gianko, VD IHM Buisness School 
Anders Ågren, sitter även med i EuroMaints som ägs helt av Swedecarrier.  
Monika Lagerqvist-Nilsson, handläggare Miljödepartementet 
Magdalena Andersson, arbetstagarrepresentant 
Kristina Nilsson, arbetstagarrepresentant 
 
Swedecarrier AB 
Swedescarrier bildades i samband med att SJ bolagiserades och delades in i fristående bolag 
2000/01.  
 
Katja Elväng, ordförande, VD Didaktus,  
Stig Holm, VD Tekniska Verken i Linköping AB, styrelseordförande i EuroMaints. 
Rolf Lydahl, ordf i Jernhusen  
Örjan Ersson, arbetstagarrepresentant 
Bertil Hallén, arbetstagarrepresentant 
Torgny Larsson, arbetstagarrepresentant 
 
Noterat: Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden har tidigare suttit med i styrelsen och tidigare 
chef för enheten för statligt ägande, har undanbett sig omval till 2006. 
Stig Holm är styrelseordförande i EuroMaints som ägs till hundra procent av Swedecarrier. 
Katja Elväng har varit lite i blåsväder genom att hon fick sin lägenhet på Strandvägen genom 
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kö i Skandia Liv. Hon är nära vän med Skandias tidigare VD Björn Wolrath och sitter (satt?) 
med i Skandias styrelse. 
 
Svenska Rymdaktiebolaget 
Rymdbolaget som det kallas utför uppsändning av raketer och ballonger för 
forskningsändamål samt styrning av data från satelliter. Företaget tillverkar satelliter och 
flygburna övervakningssystem.  
 
Viktoria Aastrup, enheten för statligt ägande, även med i Lernias styrelse ett bolag hon 
också förvaltar 
Birgitta Ahlqvist, riksdagsledamot socialdemokraterna Norrbottens län, arbetar som rektor, 
kan ifrågasätta hennes kunskapsrelevans för uppdraget? 
Olof Rydh, ny styrelseordförande 
Katja Elväng, styrelseledamot i Swedecarrier 
Maria Köhler, bergsingenjör, 
Per-Erik Mohlin, ingenjör KTH, ledamot i SEB Fonder, f.d. VD Volvo Personvagnar. 
Maria Strömme, professor 
Carl-Ivar Mörtberg arbetstagarrepresentant 
Marcus Törnqvist arbetstagarrepresentant 
 
Noterat: Förre styrelseordföranden Lennart Lübeck blev utbytt vid stämman 2006, han hade 
varit med i styrelsen sedan 1973. Lars Johan Cederlund sitter ej med i styrelsen sedan 2006, 
sitter fortfarande i Vasakronan och Sveaskog 
 
AB Svensk Exportkredit (SEK) 
SEK startades 1962 gemensamt med staten och de svenska affärsbankerna. Sedan 2003 är det 
helägt utav staten och ger medel- och långfristiga krediter för svenska exportaffärer.  
 
Ulf Berg, ordförande, VD Exportrådet, sitter i Volvos styrelse 
Karin Apelman, finansdirektör på Luftfartsverket, styrelse EKN 
Pirkko Juntti, finländska 
Helena Levander, styrelseordförande i Nordic Investor Services, ledamot i SBAB 
Christina Liffner, styrelseledamot Vasakronan, Sveaskog,  
Bo Netz, enheten för statligt ägande 
Harald Sandberg, Chef för enheten exportfrämjande och inre marknaden (UD),  
Risto Silander, fd koncernchef Alfred Berg, sitter med i div. Styrelser. 
 
Noterat: Christina Liffner är återkommande styrelseledamot i Vasakronan och Sveaskog. Inga 
arbetstagarrepresentanter 
 
Sveaskog AB 
Sveaskog förvaltar ca en femtedel av den brukade skogsmarken i Sverige och stor leverantör 
av timmer, massved och biobränsle. De levererar ungefär 20 procent av virkesbehovet till 
skogsindustrin och äger AssiDomän och Svenska Skogsplantor.  
 
Lars Johan Cederlund, enheten för statligt ägande, sitter även i Vasakronan och Civitas 
Lena Johansson, VD Svenska Skogsplantor AB som ägs till hundra procent av Sveaskog 
Bo Dockered, ordförande 
Birgitta Johansson-Hedberg, sitter i styrelsen för Skandia och Fortum, VD för Svenska 
Lantmännen, förre detta VD på Föreningssparbanken (00-04?) 
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Åsa Domeij, riksdagsledamot Miljöpartiet  
Christina Liffner, Vasakronan, Svensk Exportkredit 
Maria Norrfalk, generaldirektör för Sida, förre detta generaldirektör för Skogsstyrelsen 
Håkan Ahlqvist, VD Cerealia 
Anna-Stina Nordmark-Nilsson, vägdirektör och regionschef Vägverket region Norr, 
styrelseledamot i Assidomän  
Sture Persson, arbetstagarrepresentant 
Pelle Eriksson, arbetstagarrepresentant 
Rolf Sellbrand, arbetstagarrepresentant 
 
Noterat: Ordförande Bo Dockered har blivit hårt kritiserad av Naturskyddsföreningen och 
gasföreningen för att han äger egen skog och då ser till plånboken istället för klimatet och då 
inte följer ägarnas direktiv. Anna-Stina Nordmark-Nilsson sitter med i Assidomäns styrelse 
där hennes man arbetar som platschef. Christina Liffner är återkommande styrelseledamot i 
statliga bolag och Maria Norrfalk riksdagsledamot för Miljöpartiet men hon lämnar efter 
denna mandatperiod. 
 
Swedish National Road Consulting AB, SWEROAD 
Sweroad bildades 1981 som ett dotterbolag till Vägverket. Sweroad utför konsulttjänster 
utanför Sveriges gränser främst till myndigheter inom väg och transport. Det finns inget 
utdelningskrav från ägaren. 
 
Bo Henriksson, ambassadör och chef för Vägverkets Internationella Sekretariat, arbetar på 
ESV.  
Lena Erixon, Ekonomidirektör och GD i Vägverket, se Bo Henriksson 
Christer Agerback, regionchef och Vägdirektör för Vägverket region Mälardalen. 
Jan Colliander, VD Atkins Sverige AB,  
Kajsa Lindståhl, direktör,  
Rolf Lindqvist, arbetstagarrepresentant 
 
Teracom AB 
Teracom var tidigare en del av Televerket och är sedan 1992 en fristående nätoperatör som 
distribuerar radio- och tv-program. De erbjuder också bredbandsnät till olika regioner i 
Sverige.  
 
Tobias Henmark, förvaltare i Näringsdepartementet, sitter även Samhall 
Hillevi Larsson, socialdemokratisk riksdagsledamot 
Claes Ljungh, statssekreterare i Finansdepartementet 
Håkan Tidlund, ordförande, även ordförande i Samhall AB 
Minoo Akhtarsand, VD Sveanät Vattenfall, styrelseledamot i Know IT 
Ingrid Engström, fd koncernchef i Know IT, koncernledning Eniro 
Lars Grönberg,  
John-Olof Blomkvist, arbetstagarrepresentant sedan 1995,  
Claes-Göran Persson, arbetstagarrepresentant 
 
Noterat: Styrelseordförande Håkan Tidlund har enligt en granskning av 
Konstitutionsutskotten blivit kontaktad av förre detta näringsminister Björn Rosengren som 
enligt denna ville avsätta Samhalls VD. Tidlund satt som ordförande när Teracoms tidigare 
VD blev utbytt. 
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Akademiska Hus 
Akademiska Hus verksamhet går ut på att projektera, bygga, äga och förvalta fastigheter. 
Universitet och högskolor är den största kundgruppen, men i de har även kunder som är 
forskningsinstitut och företag. Gemensamt för samtliga kunder är att de har en strategisk 
koppling campusområden och att de bidrar till att skapa en helhet.  
 
Claes Ljungh, ordförande, statssekreterare på finansdepartementet 
Marianne Förander, kansliråd Näringsdepartementet, Enheten för statligt ägande, förvaltar 
Akademiska Hus. 
Sigbrit Franke, universitetskansler, Högskoleverket ev. koppling med uthyrning av lokaler 
och högskoleverket 
Charlotte Axelsson, vd HSB Stockholm, ledamot i styrelsen för Statens Fastighetsverk, Vår 
bostad, ordförande i Fastigo 
Per Granath, VD Intellecta AB, ordförande Svefa Holding 
Göran Wendel, VD Svenska Bostäder 
Maj-Charlotte Wallin, ekonomidirektör Alecta 
Sveinn Jonsson, arbetstagarrepresentant 
Parzin Seradji, arbetstagarrepresentant 
 
Vasakronan 
Vasakronan är ett kommersiellt fastighetsbolag som äger fastigheter i de större städerna i 
Sverige. Vasakronan ägs av Civitas Holding som i sin tur ägs helt av staten.  
 
Lars Johan Cederlund, ämnesråd vid Näringsdepartementet Enheten för statligt ägande, 
styrelseledamot i Civitas Holdning, Sveaskog  
Hans Dahlgren, kabinettsekreterare i Utrikesdepartmentet, styrelseledamot i Civitas Holding 
och Svenska Turistföreningen 
Egon Jacobsson, ordförande, styrelseledamot i Civitas Holding, Vin&Sprit AB 
Lars V Kylberg, styrelseordförande i Civitas Holding, ledamot i IBS och The Generics 
Group 
Birgitta Kantola, styrelseledamot i Civitas Holding, Akademiska Hus, Fortum, Nordea 
Christina Liffner, styrelseledamot Civitas Holding, Svensk Exportkredit, Sveaskog, 
ordförande i Svensk Adressändring 
Ronny Bergström, arbetstagarrepresentant 
Marianne Gustavsson, arbetstagarrepresentant 
 
Noterat: VD Håkan Bryngelsson avgick vid 2006 års årsstämma. Hittar ingen information om 
att han har avgått i styrelsen för Civitas Holding 
 
Green Cargo 
Green Cargo som bildades vid bolagiseringen av SJ 2001 är ett transport och logistik företag 
med järnvägen som bas. De har flera helägda dotterbolag däribland, NRT och Nordisk 
Transport Rail 
 
Björn Mikkelsen, kansliråd näringsdepartementet, styrelseledamot i SJ 
Lisbeth Grönfelt Bergman, vice ordförande i Miljönämnden Göteborg, styrelseledamot 
Göteborgs Hamn och tidigare moderat EU parlamentariker. Ej oberoende på grund av nära 
affärsförbindelser mellan Göteborgshamn och bolaget.  
Karl-Gunnar Holmqvist, styrelseordförande, diverse uppdrag inom HSB, 
Föreningssparbanken 
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Malin Persson, diverse styrelseuppdrag inom Volvo, chef Koncernstrategi &affärsutveckling 
Volvo 
Christer Bådholm, ordförande, Bombardier Transportation AB, styrelseledamot Vattenfall 
AB, Icomera AB, Metronet Rail LDT, UK 
Carl-Viggo Östlund, VD SalusAnsvar, ledamot Bindomatic AB 
Jan Sjökvist, ordförande Concordia Buss AB och Odens Anläggningsentreprenad AB, 
ledamot, Stora Enso OY och Lannebro Fonder AB 
Lotta Lundén, styrelseledamot i Assa Abloy, JC, Exportrådet, Bergendahlsgruppen, 
Expanda, Gallerix, SAS Bijouterier 
Peter Lundmark, arbetstagarrepresentant 
Stefan Bieder, arbetstagarrepresentant 
 
Noterat: Kristian Rennerstedt avgick vid årsstämman 2006. Hon är generaldirektör för Statens 
Kulturråd och även styrelseledamot i Skolverket, Stiftelsens Framtidens kultur, Örebro 
Universitet och Nordiska kulturfonden 
 
Imego 
Imego bildades 1999 och kom i full drift 2000. Bolaget driver egeninitierad forskning och 
uppdragsforskning inriktad på mikroelektronikbaserade system. 
 
Sylvia Lindgren, riksdagsledamot socialdemokraterna 
Christina Ullenius, ordförande, rektor Karlsstads Universitet, ingenjör KTH,  
Börje Johansson, professor Uppsala Universitet 
Gunnar Landgren, professor KTH 
Peter Möller, SAAB 
Göran Netzler, ingenjör 
Ann-Christine Paul (valdes istället för Lena Thorell) 
Katrin Persson, arbetstagarrepresentant 
 
Luossavaara-Kirunavaara AB, LKAB 
LKAB bildades 1980 och har delvis format industrins historia. De arbetar med tillverkning 
och förädling av järnmalmsprodukter samt mineralprodukter.  
 
Christer Berggren, kansliråd på Näringsdepartementet. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i 
AB Göta kanalbolag, Svenska Skeppshypotekskassan, SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut AB, IRECO Holding AB och Zenit Shipping AB. 
Björn Sprängare, ordförande, ledamot i styrelsen sedan 1997, Ordförande i 
Konserthusstiftelsen i Stockholm, Skogssällskapet, ledamot IVA Näringslivsråd och Kungliga 
Skogs- och Lantbruksakademin.  
Stina Blombäck, VD Billerrud Karlsborg AB, ledamot IVAs Näringslivsråd. 
Per-Ola Eriksson, landshövding Norrbottens län, övriga styrelseuppdrag: Ordförande i 
Sveriges Allmänna Hypoteksbank, Landshypotek AB, Längmanska företagarfonden, 
Norrbottens läns Hushållningssällskap, Länsarbetsnämnden i Norrbotten och 
Skogsvårdsstyrelsen Norrbotten. 
Lars-Åke Helgesson, VD Marinius Företagskapital i Bromma AB, övriga styrelseuppdrag: 
ordförande i Ballingslöv International AB, Generic Systems AB, Trans Link AB, 
Styrelseakademien Sverige. Ledamot i Axel Christiernsson AB, Crane AB, British Swedish 
Chamber of Commerce och IVA. 
Anna-Greta Sjöberg, CFO nordisk Renting AB och COO Royal Bank of Scotland (nordisk 
filial), ledamot sedan 2005  
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Ursula Tengelin, generalsekreterare i Cancerfonden, övriga uppdrag Samhall AB och 
Norrland Center AB 
Egil M. Ullebo, övriga styrelseuppdrag i norska bolag 
Tomas Nilsson, arbetstagarrepresentant 
Bertil Thornberg, arbetstagarrepresentant 
Karl Wikström, arbetstagarrepresentant 
 
Posten 
Posten bildades 1994 efter riksdagens beslut att avveckla Postverkets monopol och öppna den 
svenska postmarknaden för konkurrens. Posten är verksam inom marknaderna för 
administrativa meddelanden, direktreklam och logistiktjänster. 
 
Jonas Iversen, t.f. chef för enheten för statligt ägande, styrelseledamot Vin&Sprit AB 
Annika Billström, finansborgarråd socialdemokraterna Stockholms stad 
Marianne Nivert, ordförande i Rädda Barnen, ledamot i Karolinska Universitetssjukhuset, 
Beijer Alma AB, Fjärde AP-fonden, Lennart Wallenstam Byggnads AB, SSAB, 
Systembolaget AB 
Mats Abrahamsson, professor Linköpings Universitet, styrelseledamot i Content Provider 
AB, Dixma Consultant AB, Linköpings Management Enterprising AB, Linköpings Tekniska 
Högskola och Senaten Interactive Academy AB 
Ingrid Bonde, Generaldirektör för Finansinspektionen. Styrelseledamot i Riksgäldskontoret 
och S:t Eriks ögonsjukhus. 
Ulla Litzén, Styrelseledamot i AB SKF, Atlas Copco AB, Boliden AB, Investor AB, Karo 
Bio AB 
Katarina Mohlin, Kommunikationsdirektör IF Skadeförsäkring. Styrelseledamot i 
Danderyds Sjukhus AB 
Bertil Persson, VD och koncernchef för Beijer-Alma AB 
Alf Mellström, arbetstagarrepresentanter 
Ann-Marie Ross, arbetstagarrepresentanter 
Kjell Strömbäck, arbetstagarrepresentanter 
 
Noterat: Annika Billström valdes vid årsstämman 2006 och Jan Kvarnström avgick. 
 
SJ  
SJ AB bildades i samband vid bolagiseringen av Statens Järnvägar 2001. SJ övertog då 
persontrafiken från affärsverket. Målet är att SJ ska vara ett modernt resetransportföretag som 
utvecklar, producerar och säljer resor med tåget som bas.  
 
Björn Mikkelsen, kansliråd näringsdepartementet, styrelseledamot Green Cargo 
Ulf Adelsohn, ordförande, Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SHR Sveriges 
Hotell- och Restaurangföretagare, SEB/Trygghetsstiftelsens fullmäktige, Almi Stockholm, 
Xanté AB och Nordic Airport Properties, styrelseledamot Svenskt Näringsliv och Stiftelsen  
Oto-Laryngologica samt Acta strategic advisor i Xzakt AB, Genworth Financial 
AB och senior advisor i Stockholms Handelskammare. 
Monica Caneman, Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Poolia AB, 
Xponcard Group AB, Schibsted ASA, EDB Business Partner ASA, Lindorff Group AB, EDT 
AS, Point Scandinavia AS, Orexo AB, Nya livförsäkrings AB, SEB TryggLiv, 
InterverbumAB, Akademikliniken AB, Svenska Dagbladet AB och Citymail AB. 
Ingela Tuvegran, sjukhusdirektör S Älvsborgs Sjukhus, övriga uppdrag: ordförande i 
högskolan i Skövde. 
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Lars-Olof Gustavsson, Styrelseordförande i Broström AB, Four Seasons Venture Capital 
Management AB, Four Seasons Venture II AS och Memstore AB, styrelseledamot Siem 
Industrikapital AB och Siem Capital AB. 
Eivor Andersson, VD My Travel AB 
Erik Johannesson, arbetstagarrepresentant 
Nils-Gunnar Nyholm, arbetstagarrepresentant 
Thomas Winäs, arbetstagarrepresentant 
 
Specialfastigheter Sverige AB 
Specialfastigheter som bildades genom Vasakronan äger genom sina dotterbolag fastigheter 
som är för speciella ändamål. De har hyresgäster som Rikspolisstyrelsen, 
Kriminalvårdsstyrelsen och Försvarsmakten.  
 
Marianne Förander, enheten för statligt ägande 
Eva-Britt Gustavsson, ordförande invald -98, VD Ventanius AB, övriga uppdrag JM AB, 6:e 
AP-fonden, Euler-Hermes Kreditförsäkring Scandinavia AB 
Claes Kjellander, invald –97, ordförande i SBAB, tidigare VD i Vasakronan AB 
Kurt Eliasson, VD Förvaltnings AB Framtiden, ordförande Chalmers stiftelse,  
Nina Linander, chef Elektroluxkoncernen, f.d. chef Vattenfall, ledamot Opcon AB 
Carina Wång, chef Koncerncontrolling Boliden AB, inga övriga uppdrag 
Christel Armstrong Darvik, VD Fastighets AB Tornet, inga övriga uppdrag 
Thord Cling, arbetstagarrepresentant 
Hans Hansson, arbetstagarrepresentant 
 
Noterat: Bolagets hemsida och statens verksamhetsberättelse uppger inte samma personer i 
styrelsen. Vi har gått efter statens sida. På årsstämman 2006 avgick Ingemar Ziegler och Curt 
Bylund som är bolaget VD. Både ordförande och Claes Kjellander har suttit över åtta år i 
styrelsen.  
 
Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB 
SBAB ger bolån med en marknadsandel på ca. 11 %. 1991 startade utlåningen på den 
konkurrensutsatta marknaden. De har Internet och telefon som de viktigaste 
kommunikationssätten. 
 
Michael Thorén, departementsekreterare näringsdepartementet, enheten för statligt ägande 
Jan Larsson, statssekreterare i stadsrådsberedningen, finansdepartementet 
Leif Jacobsson, vice ordförande i riksdagsgruppen för Socialdemokraterna, ledamot  
I bostadsutskottet, styrelseledamot SABO 
Claes Kjellander, ordförande, arbetat i ledning Vasakronan, Stenvalvet, ABB, 
styrelseledamot Specialfastigheter 
Gunilla Asker, marknads- och försäljningschef på SvD 
Jan Berg, styrelseledamot Agenta Investment 
Helena Levander, partner & ordförande Nordic Investor Services AB, styrelseledamot AB 
Svensk Exportkredit, Bure Equity AB, Transatlantic AB,  
Lars Linder-Aronson, ordförande i Ventshare AB, styrelseledamot 7:e AP-fonden, Tanglin 
Investment Management AB  
Anders Blom, arbetstagarrepresentant 
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Lernia 
1993 ombildades AMU-gruppen från myndighet till aktiebolag. Lernias uppdrag är att bedriva 
kompetensförsörjning för arbetslivet och erbjuder utbildning, bemanning och omskolning på 
individ-, företag-, och myndighetsnivå. 
 
Viktoria Aastrup, kansliråd vid enheten för statligt ägande, VD Stattum, Styrelseledamot 
Rymdaktiebolaget ägaransvarig TeliaSonera 
Tomas Enroth, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, ordförande 
Socialförsäkringsutskottet  
Sven-Uno Bergqvist, VD SOS Alarm, styrelseledamot Stiftelsen Stadshälsan, ordförande 
SWESEC 
Mattias Kjellberg, egen företagare, grundare Antenn Consulting AB 
Margareta Lewin, egen företagare 
Annika Lundius, VD och styrelseledamot i Sveriges Försäkringsförbund, ordförande i 
Larmtjänst AB, Min Pension i Sverige AB samt Trafikförsäkringsföreningen 
Göran Sevebrant, ordförande Kyrkans Försäkring AB, ledamot Verbum AB 
Inge Lindroth, arbetstagarrepresentant 
Lena Lundberg, arbetstagarrepresentant 
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Bilaga 2 
Förteckning över kansliråden på enheten för statligt ägande och vilka bolag de förvaltar, samt 
de statsekreterare som sitter med i statliga styrelser med marknadsmässiga krav och vilket 
departement de tillhör. 
 
Kansliråden: 
Jonas Iversen, t.f. chef 
Posten AB, Vin & Sprit AB 
 
Viktoria Aastrup 
Telia Sonera, Stattum, Lernia AB, Rymdaktiebolaget 
 
Christer Berggren 
IRECO Holdning AB, LKAB, SP AB, Zenit Shipping AB 
 
Lars-Johan Cederlund 
Sveaskog AB, Vasakronan AB 
 
Kristina Ekengren 
Nordea Bank AB, OMX AB 
 
Marianne Förander 
Akademiska Hus AB, Specialfastigheter Sverige AB, Vasallen AB, (Dom Shevetsii Kasernen 
Fastighets AB) 
 
Tobias Henmark 
Föräldraledig 
 
Patrik Jönsson 
AB Göta Kanalbolag, Svenska Skeppshypotekskassan 
 
Peter Lindell 
Vattenfall, SOS Alarm AB, AB Svensk Bilprovning 
 
Björn Mikkelsen 
SAS AB, SJ AB, Green Cargo AB 
 
Richard Reinius 
AB Swedecarrier, Euromaint AB, Swemaint AB, Jernhusen AB 
 
Michael Thorén 
Venatius AB, SBAB, AB Bostadsgaranti 
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Statsekreterare: 
Lars Danielsson, (har tagit time out från sin tjänst), Vin&Sprit AB 
 
Sten Olsson, Finansdepartementet, Vasallen AB 
 
Claes Ljung, Finansdepartementet, Akademiska Hus, Teracom 
 
Hans Dahlgren, kabinettsekreterare Utrikesdepartementet, Vasakronan 
 
Jan Larsson, tillsvidare på Lars Danielssons tjänst, SBAB 
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Bilaga 3 
Riksdagsledamöter i de statliga bolagen 
 
Birgitta Ahlqvist, socialdemokrat,  
Svenska Rymdaktiebolaget 
 
Annika Billström, socialdemokrat, 
Posten 
 
Anders Björck förre detta moderat,  
Vin & Sprit AB 
 
Sonia Carlsson, socialdemokrat,  
Vin & Sprit AB 
 
Åsa Domeij, miljöpartist,  
Sveaskog AB 
 
Tomas Enroth, socialdemokrat,  
Lernia 
 
Leif Jacobsson, socialdemokrat,  
SBAB 
 
Hillevi Larsson, socialdemokrat,  
Teracom 
 
Monika Lagerqvist Nilsson, miljöpartist,  
Swedesurvey AB 
 
Sylvia Lindgren, socialdemokrat,  
Imego 
 
Anders Sundström förre detta socialdemokrat,  
Vattenfall 
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Bilaga 4 
Intervjuguide för Riksrevision, Svenskt Näringsliv och Rune Brandinger 
 

1. Vad innebär oberoende styrelseledamöter för er? 
2. Hur hänger förtroende och oberoende ihop? 
3. Hur anser ni att oberoendet i de statliga bolagens* styrelser är? 
4. Hur anser ni att förtroendet för statliga bolagens* styrelser är? 
5. Skulle ökat antal oberoende styrelseledamöter kunna öka förtroendet för styrelsen? 
6. Övrigt, vad skulle kunna öka förtroendet för de statliga bolagen? 
7. Vem skulle kunna anses vara oberoende styrelseledamot i statliga bolag? 

 
* endast bolag med marknadsmässiga krav 
 
Tack för hjälpen. 
Anna och Amäni 
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Bilaga 5 
Intervjuguide till oberoende styrelseledamöter  
 
Tror ni att oberoende styrelseledamöter i statliga bolag kan påverka medborgarnas förtroende 
för statliga bolag? 
 
På vilket sätt kan en oberoende styrelseledamot påverka medborgarnas förtroende för bolaget? 
 
Skiljer det sig att sitta med i en statlig styrelse jämfört med en styrelse för ett privat bolag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


