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handledare Leif Carlsson och övriga seminariegrupper som kommit med goda råd och 
intressanta synpunkter under seminarierna.   
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Sammanfattning 
 

Nivå:   Magisteruppsats i ekonomistyrning, 15 hp 

Seminariedatum: 2009-06-02 

Titel: Svensk kod för bolagsstyrning - en studie av hur tre 
bolag berörts i och med införandet av den reviderade 
koden[1 juli 2008] 

Författare:   Tobias Eriksson 1972-07-31, Västerås 

Emma Lindevall 1985-06-21, Västerås 

Handledare:   Leif Carlsson 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 
organisation, intern kontroll och eventuella 
bolagsstyrningsrapporter förändrats i de tre 
undersökta bolagen i och med införandet av den 
reviderade koden den 1 juli 2008. Vidare är vårt syfte 
att undersöka om revisorernas arbete påverkats i och 
med införandet av den reviderade koden och hur 
Kollegiet upplever att implementering av densamma 
fungerat. 

Metod: Undersökningen bygger på en kvalitativ 
forskningsmetod där primärdata studerades i form av 
bolagsstyrningsrapporter från de granskade bolagens 
årsredovisningar samt intervjuer av semistrukturerad 
karaktär. Intervjuerna har gjorts med representanter 
för tre revisionsbyråer, tre börsnoterade bolag som 
följer koden sedan 1 juli 2008 samt Per Lekvall 
representant för Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Slutsats: Författarna har kommit fram till att 
implementeringen av den reviderade koden inte har 
blivit så omfattande och krävt några större 
förändringar som många av de mindre/medelstora 
bolagen kanske oroat sig för. Anledningen till detta 
är att bolagen redan följer många delar av koden 
sedan tidigare samt att koden inte innehåller några 
revolutionerande förändringar för bolagen. 

Nyckelord: Bolagsstyrning, svensk kod för bolagsstyrning, intern 
kontroll.  
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Abstract 

Level: Master thesis in management accounting, 15 credits 

Seminary date: 2009-06-02 

Title: The Swedish code of corporate governance – a study 
of how three companies changed since they adopted 
the modified code [1 july 2008] 

Authors:   Tobias Eriksson 1972-07-31, Västerås 

Emma Lindevall 1985-06-21, Västerås 

Advisor:   Leif Carlsson 

Purpose: The purpose with this thesis is to study how the 
organization, intern control and possible corporate 
governance reports changed in three companies since 
they started to follow the modified code 1 july 2008. 
Further is the purpose to study if the work of the 
audits has been affected since the adoption of the 
modified code and how the Swedish Corporate 
Governance Board has experienced the 
implementation of the Swedish code of corporate 
governance. 

Method: The Research is built on a qualitative method where 
primary data was studied in form of corporate 
governance reports reports taken from the reviewed 
companies annual reports and from semi-structured 
interviews. The interviews has been done with 
representatives from three audit bureaus, three 
companies noted on the Swedish stock exchanged, 
who has followed the code since 1 july 2008 and Per 
Lekvall from the Swedish Corporate Governance 
Board. 

Conclusion: The Authors has realised that the implementation of 
the modified code has not brought any big changes as 
many of the small/ medium-sized companies maybe 
worrying about. The reason is that many of these 
companies are already following a large part of the 
code and that the code does not contain any 
revolutionary changes. 

Keywords: Corporate governance, The Swedish code of 
corporate governance, internal control. 
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Definitionsordlista: 

 

ABL – Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

BFL – Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 

COSO-modellen – (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
En model för intern kontroll. (Haglund, Sturesson, Svensson, 2001, s 23) 

Kodgruppen – en arbetsgrupp som är tillsatt av regeringen och består av nio stycken 
ledamöter varav sex stycken av dessa är utsedda av olika organ och organisationer inom 
näringslivet. De återstående tre ledamöterna är utsedda av förtroendekommissionen som 
tidigare hade uppgiften att stärka förtroendet för svenskt näringsliv. Kodgruppens uppgift var 
att utreda ifall behovet av en mer reglerad bolagsstyrning fanns i Sverige, då flera länder i 
övriga Europa har börjat införa direktiv för bolagsstyrning.(Svensk kod för bolagsstyrning, 
2004, s 2) 

Kollegiet - består av ordförande, vice ordförande och högst tio övriga ledamöter. Dessa utses 
av föreningsstämman i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Deras uppgift är 
att främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning det vill säga att fortlöpande se till att 
Sverige har en effektiv, relevant och väl fungerande kod börsnoterade bolag. 
(Bolagsstyrning.se) 

Mindre/Medelstora bolag: Alla bolag som inte varit tvungna att följa koden innan 1 juli 
2008. 

NGM Equity - Nordic Growth Market eller de nordiska tillväxtbolagens börs. Här sker 
notering och handel med aktier med tillstånd från finansinspektionen. (Ngm.se) 

OMX Nordic Exchange Stockholm – eller Stockholmsbörsen, här sker handel med aktier 
och andra typer av värdepapper som till exempel obligationer, optioner och terminer. 

SOU - Statens offentliga utredningar, publicerade betänkanden och rapporter från regeringens 
tillsatta kommittéer (Regeringen.se). 

SOX – är ett regelverk som syftar till att stärka den interna kontrollen över den finansiella 
rapporteringen i bolag och ska följas av alla företag som är noterade på en amerikansk börs. 
(Sarbanes-oxley.com) 

Svensk kod för bolagsstyrning och den reviderade koden kommer framledes i detta arbete 
att användas synonymt med ordet koden. 

ÅRL – Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
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Inledning 

Här beskrivs bakgrunden till det valda ämnet följt av problemdiskussion, syfte, avgränsningar 
och målgrupp. 

1.1 Bakgrund  

 

Corporate governance eller bolagsstyrning som vi säger på svenska handlar om att styra bolag 
på ett sätt så att ägarnas krav på avkastning uppfylls. Detta bidrar till samhällsekonomisk 
effektivitet och tillväxt. (Svernlöv, 2006, s 21-22) 

På senare år har frågorna kring corporate governance varit många och begreppet har varit 
mycket omtalat i den bolagsrättsliga debatten, både i Sverige och utomlands. Anledningen till 
att många av dessa frågor uppkommit är alla de bolagsskandaler som uppmärksammats i 
början av 2000-talet. Exempel på sådana skandaler är Enron och Skandia. Skandia fick bland 
annat ta kritik för de höga bonusavtal som gavs till företagsledningen (Expressen.se). Enron å 
sin sida försökte att komplicera affärstransaktioner genom att ledningen övervärderade vinster 
och dolde förluster i syfte att aktiekursen inte skulle falla (Svt.se). Begreppet bolagsstyrning 
innefattar i första hand tankegångar och bestämmelser om hur bolag ska ägas och styras. För 
att få ett fungerande näringsliv och för att skapa förtroende för bolagen och deras förvaltning 
krävs att bolag styrs på ett lämpligt sätt och tillgodoser aktieägarnas anspråk på avkastning på 
investerat kapital. (Svernlöv, 2006, s 21-22) Dessa frågor är viktiga för att öka trovärdigheten 
och få en korrekt värdepappershandel. För att tillägna sig marknadens förtroende krävs att 
bolagen presenterar den information som ägare och intressenter behöver på ett organiserat och 
lättförståeligt sätt. (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, s 7) 

Ett bolags styrelse har den centrala rollen inom bolagsstyrningen. Andra organ som 
bolagsstämman och revisionsutskottet är också i fokus för debatten om bolagsstyrning. Vidare 
anses det viktigt inom bolagsstyrning att åtgärder vidtas för att säkerställa att information om 
bolaget som kommer marknaden tillhanda ger en rättvisande bild. Vad som anses vara god 
bolagsstyrning finns inte fastslaget i något internationellt dokument.  Många länder i 
västvärlden har däremot antagit en eller flera regelverk som behandlar frågor om 
bolagsstyrning. Många diskussioner har förts huruvida sådana bestämmelser ska vara 
lagstiftade eller självreglerade. (Svernlöv, 2006, s 21-23) 

Det finns på europeisk nivå inte någon lagstiftning som reglerar bolagsstyrning. År 2003 
utarbetade EU-kommissionen ett förslag till en europeisk handlingsplan för dessa frågor. På 
grund av stora skillnader mellan medlemsländerna blev det inte aktuellt med en gemensam 
kod. Istället rekommenderas alla medlemsstater att fastställa egna nationella koder som skulle 
bygga på principen ”följ eller förklara”. Med detta menas att om avvikelser gör från koden 
krävs förklaringar varför. Ett föregångsland i dessa sammanhang är Storbritannien som redan 
1992 utkom med Cadbury-rapporten efter flera uppmärksammade bolagsskandaler. Denna 
rapport tillsammans med två efterföljande rapporter, Greenbury 1995 och Hampel 1997, 
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sammanställdes 1998 till Combined Code. Motsvarande koder om god bolagsstyrning har 
även utarbetats i Norge, Danmark och Finland. Totalt fanns det i mars 2003, 122 koder i 43 
olika länder samt sju koder för internationella organisationer enligt European Corporate 
Governance Institute. USA har däremot valt att lagstifta i frågor om bolagsstyrning. Detta 
genom det mycket omfattande regelverket Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Sox) . Vissa börser 
har antagit ytterligare bestämmelser till exempel New York Stock Exchange, dessa är endast 
tillämpliga på bolag som är noterade där. (Svernlöv, 2004, s 21-23)  

Sverige följde efter majoriteten av EU´s medlemsländer och den 16 december 2004 
presenterades den svenska koden i form av en bilaga till betänkandet SOU 2004:130. Koden 
kallas ”Svensk kod för bolagsstyrning” och presenterades av den så kallade kodgruppen. 
Koden innehåller ett omfattande regelverk om bland annat bolagsstämma, styrelse, 
verkställande direktör och revisorer. Regelverket är i första hand avsett för 
aktiemarknadsbolag. Kodgruppen bestod av företrädare från kommissionen och näringslivet. 
Koden är framtagen för att stärka förtroendet för näringslivet då de många skandalerna som 
varit har minskat förtroendet för börsbolagen. (Skog, 2005, s 9-10).  

År 2008 togs en reviderad kod fram, denna nya kod kommer att beröra alla bolag på OMX 
Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, s 
7) Cirka 325 bolag som handlas på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity 
kommer att följa den reviderade koden. (Balans 2008, nr 3, s 19) Detta innebär att cirka 200 
nya bolag blir tvungna att anpassa sig till de nya reglerna. (Balans 2008, nr 6-7, s 19)  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

I de artiklar, böcker samt utförda intervjuer som ligger till grund för denna uppsats framgår 
det att uppfattningen är att det kan bli både kostsamt och kräva stora förändringar i 
organisationen för de mindre och medelstora bolagen när den reviderade koden införs. Även 
om företagen är rädda för att kostnaderna ska öka borde de se till de fördelar som koden för 
med sig med framförallt ett ökat förtroende för bolaget. Aktieägarna kan känna sig säkrare på 
bolaget när de vet att koden följs, därmed en ökad tillit till bolaget.  

Den reviderade kodens införande kan även leda till att bolagen får en bättre organisation med 
exempelvis en ökad dokumentation av de interna processerna och därmed förstärks den 
interna kontrollen. Att den interna kontrollen förstärks är något som borde ses som positivt av 
alla bolag. Då den är ett grundläggande verktyg för att bolagets ledning ska kunna utföra sitt 
jobb på ett tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen är central för kodens tillkomst. Det är 
delvis på grund av brister i den interna kontrollen hos ett antal företag som figurerat i 
bolagsskandaler som koden tagits fram.  

I och med att den reviderade koden är generös i sin utformning då bolagen kan göra 
avvikelser när det behövs, så länge de förklaras, kan vissa av punkterna i koden undvikas och 
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på sätt kanske en del av kostnaderna inte behöver öka. Risken är dock att bolagen blir rädda 
för att göra många avvikelser då de oroar sig för att deras förtroende ska minska. 

En av de stora utmaningarna för bolagen kommer förmodligen vara arbetet med 
bolagsstyrningsrapporten. I denna ska det framgå vilka delar som revisorn granskat samt en 
förklaring på varför man gjort en avvikelse och den lösning man valt att göra. Om en 
bolagsstyrningsrapport ska granskas innebär detta en del merarbete för bolagets revisor. 

 

Utifrån dessa funderingar ämnar vi att i vår undersökning få svar på följande frågeställningar. 

• Hur ser de utvalda bolagen, revisionsbyråerna och Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
på införandet av den reviderade koden?  

• Har införandet av den reviderade koden förändrat bolagens organisation?  

• Har införandet av den reviderade koden/koden förändrat revisorernas arbete? 

• Har arbetet med den interna kontrollen i bolagen förändrats i och med införandet av 
den reviderade koden? 

• Hur ser arbetet ut med bolagsstyrningsrapporter? 

• Är det vanligt att bolagsstyrningsrapporterna blir granskade av revisorn? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisation, intern kontroll och eventuella 
bolagsstyrningsrapporter förändrats i de tre undersökta bolagen i och med införandet av den 
reviderade koden den 1 juli 2008. Vidare är vårt syfte att undersöka om revisorernas arbete 
påverkats i och med införandet av den reviderade koden och hur Kollegiet upplever att 
implementering av densamma fungerat. 

1.4 Avgränsningar 

 

Författarna har avgränsat sig till att göra intervjuer med representanter för tre bolag, tre 
revisionsbyråer samt en representant från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 
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1.5 Målgrupp 

 

Denna magisteruppsats riktar sig till bolag som kommer att börja använda koden men 
framförallt till de bolag som är på väg in att etablera sig på OMX Nordic Exchange 
Stockholm eller NGM Equity. Uppsatsen bör kunna ge en antydan om hur de kan tänkas 
komma att påverkas när det blir tvungna att följa koden.
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2 Metod 

I metodavsnittet beskrivs hur författarna valt ämne, vilken strategi och vilken modell som har 
använts i undersökningen. Vidare beskrivs insamlandet av primär- och sekundärdata. 
Avsnittet avslutas med käll- och metodkritik där fördelar och nackdelar med utvalda källor 
och vald metod diskuteras. 

 

2.1 Val av ämne 

 

Författarna började intressera sig för ämnet bolagsstyrning och sedermera bolagskoden under 
kursen ekonomistyrning och redovisning som gavs på Mälardalens högskola vårterminen 
2009. Ett flertal artiklar som behandlade ämnet bolagsstyrning lästes, vilket gjorde att 
intresset väcktes samt att det förra året kom en reviderad kod. Den tidigare koden berörde 
endast de 100 största bolagen. Numera ska alla mindre och medelstora bolag som befinner sig 
på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity vilka tidigare inte behövt följa 
koden, göra det. Eftersom den reviderade koden är ny fanns det inte heller så många tidigare 
uppsatser skrivet om just den vilket gör vår studie än mer intressant. Funderingarna låg 
framförallt i huruvida de berörda bolagen och revisorerna har påverkats utav införandet av 
den reviderade koden. Har det blivit dyrare och har de behövt anställa mer personal. Frågorna 
var många och därför kändes valet av ämne naturligt.  

Insamlingen av material började genom att en förstudie gjordes för att se om det fanns 
tillräckligt med information i ämnet för att kunna genomföra studien. Det visade sig att det 
fanns gott om material som kunde användas till referensramen och även många intressanta 
artiklar ur olika infallsvinklar som ökade förståelsen för området.  

 

2.2 Modell 

 

Modellen som följer är en beskrivning över hur författarna har gått tillväga i studien. 
Naturligtvis har även andra faktorer som inte finns med i modellen påverkat resultatet. En 
modell återger nästan aldrig hela verkligheten utan meningen med den är att ge en 
övergripande bild utan att gå in på detaljer. En bra modell utmärker sig genom att den är enkel 
men ändå har stort förklaringsvärde. (Lundahl & Skärvad, s.64-65).  

Frågorna som använts vid intervjuerna har varit olika till revisionsbyråerna, bolagen och Per 
Lekvall från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. De redovisas därför separerade i modellen. 
Anledningen till att det går pilar fram och tillbaka till litteratur (referensramen) är att denna 
hjälper till att öka förståelsen i svaren från respondenterna. Primärdata och sekundärdata leder 
sedan fram till analys och längre fram till en slutsats där syftet med studien ska besvaras. 
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Analysmomentet i en kvalitativ studie syftar till stor del att med ord beskriva utfallet av 
intervjuerna. Detta att jämföra med en kvantitativ studie som oftast inriktar sig på siffror 
(Denscombe, 2000, s.204-205).  

 

 

 

 

Figur 1. Arbetsmodell, egen bearbetning 

 

2.3 Strategi 

 

För att på bästa sätt ta reda på hur bolagen och revisorerna har blivit påverkade av den 
reviderade koden ansåg författarna att det var av stor vikt att ställa frågor till dessa parter. 
Författarna tyckte även att det kunde vara intressant att intervjua någon som varit med och 
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tagit fram koden varvid kontakt togs med Kollegiet för svensk bolagsstyrning. För ta reda på 
hur revisorernas arbete förändrats kändes det naturligt att komma ut och intervjua på 
revisionsbyråerna och därför valdes tre revisionsbyråer ut för denna studie. Genom att studera 
ett fåtal fall på djupet kan information komma fram som annars inte hade gjort det, om de 
undersökta enheterna varit flera (Denscombe, 2000, s41).  

Det som författarna ville ta reda på var inte i alla avseenden mätbart och studien kom därför 
att ha en kvalitativ ansats. Den kvalitativa undersökningen kännetecknas av att intervjuaren 
försöker förstå hur andra upplever sin tillvaro eller som i det här fallet just hur revisorerna 
upplever att deras arbete förändrats i och med införandet av den reviderade koden (Lundahl & 
Skärvad, s.101). När det gäller bolagen som intervjuades blev telefonintervjuer det bästa 
alternativet då det var svårt att få till vanliga intervjuer med de utvalda bolagen, detta mycket 
beroende på att bolagen befinner sig på ett utbrett geografiskt område. Denscombe (2000) 
skriver att även att just denna metod kan vara effektiv när respondenterna finns på olika 
områden. (Denscombe, 2000 s 15)  

 

2.4 Primärdata 

 

Författarna har valt att göra intervjuer med tre stycken bolag, en representant från vardera av 
de tre utvalda revisionsbyråerna samt Per Lekvall, representant från Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning. Alla med god insikt i svensk kod för bolagsstyrning. Valet att intervjua tre 
stycken bolag som tidigare inte följt koden officiellt gjordes då det kunde ge oss ett rimligt 
djup för vår studie. Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur mindre/medelstora bolag 
anses ha påverkats av införandet av den reviderade koden för bolagsstyrning sett framförallt 
ur ett bolagsperspektiv. Valet av representanter från revisionsbyråerna gjordes med hjälp från 
revisionsbyråernas kontor i Västerås. Valet av bolag gjordes genom att författarna ringde runt 
till bolag som befinner sig på OMX Nordic Exchange Stockholm eller NGM Equity och fick 
på så vis kontakt med de undersökta bolagen. De flesta bolag som kontaktades kände att de 
inte hade tid att medverka i undersökningen och därav deltog endast tre bolag.  

De intervjuer som gjorts är av två slag, direktintervju och telefonintervju. Dessa intervjuer har 
gjorts med en så kallad semi- strukturerad metod. Detta innebär att intervjuaren använder sig 
av en intervjuguide, vilken ska beröra i förväg bestämda teman. Respondenten har dock stor 
frihet att utforma svaren efter sitt eget tycke och smak samt att intervjuaren inte nödvändigtvis 
behöver ställa frågorna i den ordning de är uppställda. Det finns även utrymme att ställa 
frågor som inte finns uppställda i intervjuguiden om intervjuaren anknyter till något 
respondenten tidigare sagt. (Bryman & Bell, s 362-363) Alla respondenter har givits möjlighet 
att ta del av frågorna i förväg för att på ett bättre sätt kunna förbereda sig.  

Intervjuerna med representanterna för revisionsbyråerna ägde rum på respektive respondents 
kontor och var en så kallad direktintervju. Intervjuerna med bolagen och Per Lekvall gjordes 
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via telefon. Telefonintervjuer har fördelar, en av dem är att respondenten inte blir påverkad av 
diverse faktorer hos intervjuaren. Faktorer som kan påverka respondentens svar vid personliga 
intervjuer är bland annat är ålder, klass och etnisk bakgrund. (Bryman & Bell, s 140) 

Vid intervjuer är det viktigt att intervjuaren utgått från samma frågor så att respondenterna får 
liknande frågor ställda till sig. Detta underlättar bearbetningen av svaren. (Denscombe, 2000 
s. 106) Intervjuguiderna utformades utifrån problemfrågorna och finns att läsa i sin helhet i 
bilaga ett, två och tre. 

Anledningen att författarna valt att intervjua representanter från endast de tre utvalda 
revisionsbyråerna är att det var med dessa som möjlighet till intervju gavs. Utifrån de första 
kontakterna med byråerna fick författarna hjälp att få kontakt med personer som var kunniga i 
ämnet. Denscombe (2000) skriver vidare i sin bok att det är viktigt att välja personer som kan 
anses vara nyckelpersoner inom området för att få ut så bra information som möjligt och för 
att syftet med studien ska kunna uppnås (Denscombe, 2000, s 142) 

Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagning för att författarna inte skulle riskera att 
någonting missades. För att säkerställa att författarna uppfattat respondenternas svar rätt 
skickades även en kopia till dem för avstämning. 

Vidare har författarna studerat bolagens bolagsstyrningsrapporter för att öka förståelsen och 
kunna besvara de problemfrågor som rör detta område. 

 

2.5 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är information som är insamlad av andra och inte primärt för den egna studien. I 
och med att informationen har samlats in av andra är det viktigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till hur sekundärdata använts och vinklats. (Lundahl & Skärvad, 1999, s.131) 
Författarna har använt källor med hög tillförlitlighet som till exempel tidningarna Balans och 
Agenda som är välkända tidningar inom revisionsbranschen. Författarna har därmed inte 
ifrågasatt dess trovärdighet. Efter att ha valt en inriktning på svensk kod för bolagsstyrning 
startade sökandet med att söka i Mälardalens högskolas databaser för att se om det fanns 
några intressanta artiklar. Sökord som användes var bland annat ”bolagsstyrning”, 
”bolagskod”, ”svensk kod för bolagsstyrning och ”corporate governance”. Många artiklar tog 
upp just skillnaderna mellan koden och den reviderade koden. Det var flera av artiklarna som 
fanns i revisionsbyråernas tidskrifter vilket var positivt då de fanns att ladda ner i fulltext på 
byråernas hemsidor och även i databasen ArtikelSök . 

Författarna letade även efter böcker via högskolans ”book-it” och använde då samma sökord. 
De flesta böckerna var några år gamla och hade därför inte anpassats till den nya koden men 
innehöll bra information för att öka förståelsen för ämnet. 
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Ämnet bolagsstyrning har varit ett populärt ämne bland uppsatsskrivare och det fanns en hel 
del tidigare skrivna uppsatser om svensk bolagskod. Författarna tyckte dock inte att det gjorde 
någonting då de tidigare uppsatserna var skriva innan den nya koden började användas. Denna 
uppsats kommer dock få en annan inriktning än de tidigare uppsatserna då den reviderade 
koden nyligen har implementerats vilket påverkar mindre och medelstora bolag som tidigare 
inte behövt följa koden. 

Ett flertal böcker och artiklar har använts under studiens gång. Sannolikheten för 
trovärdigheten i sekundärdatan ökar när fler källor påvisar samma resultat (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s226). 

Författarna har även använt sig av hemsidan kollegiet.se där den tidigare koden och den 
reviderade koden laddats hem.  

 

2.6 Metodkritik 

 

Det är svårt att veta om den metod som valts är den bästa men sammanfattningsvis kan sägas 
att en metod ska väljas så ” att, givet resurserna, syftet uppnås i så hög grad som möjligt” 
(Björklund & Paulsson, 2003, s 57).  

De intervjuer som gjorts är av två slag, direktintervju och telefonintervju. Det finns både för- 
respektive nackdelar med dessa intervjumetoder. För att nämna ett par är direkta intervjuer 
mer tidskrävande än telefonintervjuer samt att det är lättare att skapa ett förtroende vid dessa. 
Detta var något som författarna upplevde då både direktintervjuer och telefonintervjuer 
användes, dock upplever författarna inte att det borde ha påverkat respondenternas svar 
märkbart. En telefonintervju är många gånger billigare än en direkt intervju samt att 
respondentens svar inte påverkas av intervjuarens fysiska närvaro. Med detta menas att 
respondenten kan svara vad den tror att intervjuaren vill ha till svar. Vid en telefonintervju 
missar intervjuaren dock både ansiktsuttryck och reaktioner hos respondenten vid tveksamt 
ställda frågor vilket inte är ett problem vid direkt intervju. (Bryman & Bell, s 140) Författarna 
tror dock inte att respondenterna har misstolkat någon fråga då svaren från de olika 
respondenterna var relativt lika. 

Direktintervjuer är många gånger tidskrävande och kostsamma på grund av de resor som 
eventuellt behöver göras (Björklund & Paulsson, 2003, s 70). Detta var något författarna 
upplevde men kände ändå att det var värt den extra tid och kostnader det medförde. 

Det har i undersökningar visat sig att direkta intervjuer många gånger medför 
intervjuareffekter. Det vill säga att respondenten kan svara olika beroende på hur personen 
som ställer frågorna uppfattas. Det är framförallt intervjuarens ålder, kön och etniskt ursprung 
som påverkar respondentens ärlighet i de svar som ges. (Denscombe, 2009, s 244) 
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2.7 Källkritik 

 
Författarna har genomgående under uppsatsskrivandet haft ett kritiskt förhållningssätt till 
sekundärkällorna. Författare med god kunskap i ämnet har legat till grund för de sekundära 
källor som använts. Det är viktigt att vara medveten om att när olika källor används och 
material skrivet av andra kan vara ofullständigt, vinklat eller baserat på ett tvivelaktigt urval 
(Lundahl & Skärvad, s.134). Tidsaspekten är viktig att ta hänsyn till då en källa ifrågasätts, ju 
längre tid som förflutit desto större anledning att ifrågasätta källan (Lundahl & Skärvad, 
s.225). Då författarnas litteratur kännetecknas av aktualitet har det vid ett par enstaka tillfällen 
varit ofrånkomligt att inte använda oss av äldre litteratur. Detta gäller speciellt de 
bolagsstyrningsteoretiska grunderna. Vår bedömning att dessa är aktuella även idag grundar 
sig på att den mer aktuella litteraturen använder sig av den och därigenom är relevant för 
denna studie. De artiklar som används har blivit publicerade i någon tidskrift och kan på 
grund av detta anses vara trovärdiga, dock har hänsyn tagits till att dessa källor kan vara 
vinklade på något vis. Detta är i princip ofrånkomligt när ett händelseförlopp ska återges eller 
vid en studie (Lundahl & Skärvad, s.225).  

Då intervjuer endast gjordes med tre bolag kan det eventuellt ifrågasättas om detta är 
tillräckligt för att kunna dra de slutsatser som författarna gjort. Dock styrks informationen 
övriga respondenter då deras uppfattningar stämmer överens med bolagens. 

Tidigare uppsatser från studenter vid andra högskolor och universitet har använts för att kunna 
få tips och idéer om både upplägg och källor. Författarna har valt att inte återge dessa i 
källförteckningen då inga fakta tagits från dem.  

Avslutningsvis kan sägas att viktigast måste vara att de metoder och åsikter som valts tydligt 
motiverats så att läsaren kan följa och förstå hur dessa gjorts. Författarna hoppas att detta 
metodkapitel ger svar på detta och underlättar för läsarens vidare förståelse av uppsatsen. 



 

 

12

3 Referensram 

Detta avsnitt presenterar den teori som legat till grund för denna uppsats . Kapitlet inleds 
med en beskrivning av agentteorin som följs av kortare redogörelser av den tidigare och 
nuvarande koden. Vidare presenteras regler för bolagsstyrning och intern kontroll. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning. 
 

3.1 Agentteorin 

 
Agentteorin som även kallas för principal-agentteorin är den centrala grundstenen för 
bolagsstyrning och bygger på relationen mellan två individer. Dessa två individer är 
principalen (uppdragsgivaren) och agenten (uppdragstagaren). Ett problem i denna relation är 
att principalens och agentens intressen i det aktuella fallet inte alltid överensstämmer helt och 
fullt. Grunden ligger i att principalen vill försäkra sig om att agenten arbetar i principalens 
bästa intresse och inte enbart i sitt eget, detta brukar kallas för agentproblem. (Nygaard, 
Bengtsson, 2002, s 80f) De två huvudsakliga riskerna principalen utsätts för är 
selektionsrisken och oaktsamhetsrisken. Selektionsrisken innebär att agenten inte ser till 
principalens bästa. Oaktsamhetsrisken innebär att agentens egna intressen och mål sätts 
framför principalens. (Sevenius, 2007, s 95) Dessa problem brukar regleras genom formella 
kontrakt, och ger därför en ersättning till agenten för ett utfört uppdrag (Nygaard, Bengtsson, 
2002, s 80f).  

  
 
Figur 2. Agent och principal 
Sevenius, 2007, Egen bearbetning av Figur 4.1 s 80 
 

- Delegering av beslut 

- Överföring av egendom 

- Prestation 

- Rapportering 

Principal Agent 
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Agentteorins huvudsakliga åtaganden omfattar följande punkter:  
• Principalen och agenten är båda nyttomaximerande 
• En existerande målkonflikt mellan parterna 
• Asymmetrisk information mellan agenten och principalen 
• Agenten handlar opportunistiskt 
• Begränsat rationellt handlande av agenten 
• Riskovillighet hos agenten (Nygaard, Bengtsson, 2002, s 82ff) 
 

Agentteorins utgångspunkt är att principalen och agenten är rationella och nyttomaximerande 
individer (Artsberg, 2005, s 84). Detta innebär att de i sin relation och i varje situation 
försöker skapa största möjliga nytta för sig själva. Därför är två centrala begrepp i agentteorin, 
bidrag och belöning. Målkonflikten mellan parterna kan till exempel vara att principalen vill 
öka vinsten för företaget medans agenten vill öka kompetensen hos personalen. Den 
asymmetriska skillnaden i informationen mellan de båda parterna ligger i att agenten har 
uppdraget att styra företaget och kan på så vis minska principalens insikt i företagets 
aktiviteter. Detta kan leda till att principalen fattar beslut utan fullständig information på 
grund av ovetskap om agentens beteende samt att den även får svårare att göra en rättvis 
bedömning ifall agentens bidrag motsvarar dennes belöning. Att agenten handlar 
opportunistiskt enligt teorin menas att agenten tar till själviska handlingar som till exempel 
stöld och bedrägeri för att uppnå nyttomaximering. Detta leder till att ägarna måste övervaka 
agenten genom olika kontrollaktiviteter och så kallade agentkostnader uppstår. Generellt rör 
dessa kostnader kontraktsutformning, uppföljning och kontroll mellan principalen och 
agenten. Om principalen lyckas sporra agenten att tänka mer som ägarna och binda dem 
genom kontrakt kan dessa kostnader reduceras. Eftersom agenten anses handla begränsat 
rationellt försvåras principalens möjligheter att styra agenten genom olika kontrakt på grund 
av att det saknas information om dennes handlade. Riskovilligheten hos agenten gäller den 
risk som ställs mot det egna bidraget, större risk kräver större kompensation. Här kommer 
balansen mellan bidrag och belöning att nå en kritisk punkt när ett kontrakt ingås. (Nygaard, 
2002, s 82ff) 
 

3.2 Den svenska modellen för bolagsstyrning 

 
Den svenska bolagsstyrningsmodellen är en kombination av skrivna regler och praxis som 
reglerar bolagsstyrningen i svenska börsbolag. Regelverket baseras på ABL, BFL och ÅRL. 
De grundläggande reglerna för bolagets organisation finner man i Aktiebolagslagen. Här 
definieras vilka organ som ska ingå och dess uppgifter samt vilket ansvar som ingår för 
personerna i de olika bolagsorganen. Koden som följer principen ”följa eller förklara” och är 
ett komplement till ABL gör det möjligt för bolagen att göra avvikelser i det enskilda fallet 
om det anses leda till en bättre bolagsstyrning. Enligt ABL ska det finnas tre beslutsorgan, 
bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Dessutom ska bolagsstämman utse en 
revisor för bolaget. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 10) 
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Figur 3 Den svenska modellen för bolagsstyrning 
(Svensk kod för bolagsstyrning, 2008 s 10) 

 
Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ och det forum där aktieägarna kan 
utöva sitt inflytande (se figur ovan). Bolagsstämmans beslut fattas genom omröstning där 
varje aktie har en röst om inget annat framgår av bolagsordningen. Dock får inte en aktie ha 
ett större röstvärde än tio gånger en annan aktie i bolaget. Vanligtvis är det enkel majoritet 
som krävs vid beslut men i vissa fall krävs kvalificerad majoritet som till exempel vid 
Bolagsstämman äger inte rätten att fatta beslut på andra aktieägares bekostnad eller som kan 
ge vissa aktieägare en otillbörlig fördel gentemot bolaget eller andra aktieägare. Dessutom ska 
bolagsstämman välja styrelse och revisor samt besluta om ansvarsfrihet för bolagets styrelse 
och verkställande direktör. (Svensk kod för bolagsstyrning – Koden 2008, s 11-12) 
 
Styrelsen har ansvar för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Den 
löpande förvaltningen ansvarar bolagets verkställande direktör för och rapporterar till 
styrelsen som förövrigt väljer den verkställande direktören. (Svensk kod för bolagsstyrning – 
Koden 2008, s 11-13) 
 
Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska bolagets bokföring och årsredovisning samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn har även som uppgift att till 
ägarna på årsstämman avge en rapport  i form av en revisionsberättelse. (Svensk kod för 
bolagsstyrning – Koden 2008, s 11-13) 
 

3.3 Svensk kod för bolagsstyrning, 2004 

 

Grunden för Svensk kod för bolagsstyrning baseras på den svenska aktiebolagslagen samt 
svenska traditioner för bolagsstyrning. Målgruppen för regelverket Svensk kod för 
bolagsstyrning vänder sig främst till företag med en stor ägarspridning och till bolag som 
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befinner sig på en reglerad aktiemarknad. Den svenska koden för bolagsstyrning har två 
huvudsakliga syften. Den ena är att medverka till en förbättrad styrning av svenska bolag och 
på så vis öka förtroendet för det svenska näringslivet. Dessa bolag kommer att tjäna som 
förebilder för andra grupper av bolag för att dessa i ett senare skede skall kunna använda sig 
av koden. Det andra huvudsakliga syftet koden har är att ge utländska investerare en ökad 
kunskap och ett ökat förtroende för svensk bolagsstyrning. Detta skall enligt Kodgruppen öka 
tillgången på utländskt riskkapital. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004, s 8) Hans Dalborg, 
som är ordförande i Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrning, menar att om företagen 
strävar efter att göra på detta sätt skapar det den öppenhet och transparens som marknaden 
kräver. Han påpekar också att en väl fungerande kod är den bästa garantin för att inte det 
komplicerade amerikanska regelverket ska få fotfäste.  (Balans, 2007, nr 12, s 25) 

Den svenska regeringen tillsatte en kommitté som tog namnet Kodgruppen. Deras arbete 
varade under perioden oktober 2003 – april 2004. Kodgruppens arbete utmynnade i två 
betänkanden. Den första, SOU 2004:46 i april, som väckte en omfattande debatt och ett stort 
antal remissvar mottogs av kodgruppen. Det andra betänkandet, SOU 2004:130 lades fram i 
december, där hänsyn tagits till den tidigare kritiken som framlagts. Införandet av 
bolagskoden skedde redan den 1 juli 2005. (Bolagsstyrning, 2007, s 145) I ett första steg 
omfattade den de 100 största bolagen sedan den reviderade koden kom omfattas alla bolag, 
cirka 300 stycken, som är noterade på Stockholmsbörsens nordiska lista och NGM Equity. 
(Balans, 2007, nr 12, s 25) Kodgruppen menar att regler och praxis lättare kommer att kunna 
spridas och stärka näringslivets konkurrenskraft och effektivitet.(Bolagsstyrning, 2007, s 146) 
Kodgruppen är övertygade att användningen av koden kommer att ses som ett kvalitetsmärke 
för bolagen och fler kommer att vara måna att använda sig av den.(Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2004, s 9)  

Svensk kod för bolagsstyrning riktar sig till svenska bolag. Det innebär att den juridiska 
hemvisten för bolag som är noterade på fler börser eller marknadsplatser bör avgöra vilket 
lands kod som skall följas. Koden är inte tvingande lag utan ett led i självregleringen inom 
svenskt näringsliv och har sin grund i principen följ eller förklara (”comply or explain”) 
vilken även tillämpas i majoriteten av utländska koder. Principen följa eller förklara innebär 
att bolagen som tillämpar koden kan göra avvikelser från regler men måste då ange en god 
motivering där den gjorts och varför. God bolagsstyrning kan vara att göra en avvikelse från 
regler där det anses att det inte passar det enskilda bolaget. Svensk kod för bolagsstyrning ger 
en allmän bild av vad som kan betraktas som god bolagsstyrning. Genom att utformningen 
gjorts på detta sätt kan fler företag följa och tillämpa koden än om den utformats som 
tvingande lag. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004, s 10) 

Granskningen av avvikelser från regler i koden görs inte av någon specifik myndighet utan 
det är istället upp till marknaden att avgöra huruvida de godtar förklaringen eller ej. Det blir 
alltså aktieägare och potentiella investerare som själva får göra bedömningen och 
avvikelserna motiverats tillräckligt. En otillräcklig motivering av avvikelserna kan försämra 
marknadens förtroende för bolaget och dess värde där av minskas. Koden saknar regler för 
hur motiveringar skall ske för avvikelser, utgångspunkten här är att det är upp till styrelsen i 
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det enskilda bolaget att ta ställning till hur detta skall ske. Det kan i vissa fall vara svårt att ge 
en tillräcklig väl underbyggd motivering till avvikelser och att i det enskilda fallet kan anses 
tillräckligt att styrelsen i bolagsstyrningsrapporten hänvisar till bolagsstämmans beslut. Koden 
har i framtiden för avsikt att tillämpas av andra typer av företag då ligger det i ägarnas intresse 
att göra bedömningen av vad som är en rimlig motivering för de avvikelser som görs. (Svensk 
kod för bolagsstyrning, 2004, s 10f) 

 

3.4 Den reviderade koden, Svensk kod för bolagsstyrning 2008 

 

När förslaget om den reviderade koden presenterades den 1 februari 2008 presenterades den 
som ”En kod för alla börsnoterade bolag”. Efter små justeringar presenterades den i sitt 
slutliga utförande den 7 maj år 2008. Koden är en del av näringslivets självreglering.  Regler 
för börsnoterade bolag finns även på andra ställen till exempel i aktiebolagslagen, i börsens 
noteringskrav och noteringsavtal samt i uttalanden av aktiemarknadsnämnden som har till 
uppgift att genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska 
aktiemarknaden. Mycket av det som står i koden upprepar eller förtydligar bara det som 
återfinns i andra regler. Vad som står i lag gäller då före det som står i koden. De som arbetat 
med koden är företrädare från NGM och OMX börserna samt att extra resurser har förstärkt 
gruppen i form av erfarna experter. Kollegiets mål med den nya koden var att med hjälp av 
tidigare erfarenheter få bort svagheter och olägenheter. En stor del av jobbet var också att 
anpassa koden så att den även skulle passa för de mindre börsbolagen. (Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, 2008, s 18-24) 

Cirka 325 bolag som handlas på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity 
kommer att följa den reviderade koden (Balans 2008, nr 3, s 19). Detta innebär att cirka 200 
nya bolag blir tvungna att anpassa sig till de nya reglerna (Balans 2008, nr 6-7, s 19). De 
förändringar som gjorts är också ett sätt för Sverige att anpassa sig till EG:s direktiv för 
bolagsstyrning. En annan av anledningarna till att koden förändras och numera även ska gälla 
för mindre bolag är att god bolagsstyrning är lika viktigt för de mindre bolagen som för de 
större. (Balans 2008, nr 3, s 19) 

Den uppföljning som gjorts av den tidigare koden visar att den har fungerat relativt bra. De 
flesta av bolagen som tillämpar koden gör det utan större problem. Detta mycket beroende på 
att den är flexibel i och med att bolagen inte är tvingade att följa koden fullt ut så länge de 
förklarar varför. Kollegiet anser att svensk bolagskod har höjt kvalitén av svensk 
bolagsstyrning. De tycker också att den interna kontrollen förbättrats i bolagen samt att koden 
bidragit till ökat förtroende från omgivningen. Uppföljningen som gjorts av den tidigare 
koden visar att två tredjedelar av bolagen gör högst en avvikelse från koden vilket visar att 
den kan tillämpas på ett relativt enkelt sett. Den kritik som varit mot koden har främst varit att 
reglerna är för petiga, vilket medfört att bolag har rapporterat avvikelser som inte varit 
nödvändiga. En del av dessa regler har tagits bort och antalet har minskat från 69 till 42. 
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(Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, s 18-24) Per Lekvall berättar i tidningen Balans att 
det har vuxit fram en myt om att det är svårt och dyrt att använda koden. Men han anser att 
om man frågar företag som redan tillämpar den tycker de flesta att det inte är något problem. 
Det som innebär mest extrajobb tror Per är internkontrollrapporten och 
bolagsstyrningsrapporten. Dessa kommer troligen att bli lag när de nya EU-direktiven 
implementeras i svensk lag. (Balans 2008, nr 6-7, s 19) Ambitionen med den reviderade 
koden har varit att göra den mer lättläst och lättillgänglig (Balans 2008, nr 3, s 19). 

Reglerna angående valberedningens roll har förtydligats då dessa varit omdiskuterade. Koden 
tydliggör nu att valberedningens uppgift endast är att bereda stämmans beslut i val- och 
arvodesfrågor. Det har även införts vissa krav på valberedningsledamöternas oberoende. Det 
har även skett ett förtydligande angående att valberedningen ska tillvarata alla aktieägares 
intresse oavsett hur de utsetts. Det har tidigare varit en oro i rollfördelningen mellan styrelse 
och valberedningen där risken varit att valberedningen intresserar sig för mycket i strategiska 
frågor, detta har därför tydliggjorts. Kravet om information när en regel inte följs har blivit 
hårdare, numera räcker det inte med att motivera detta utan det krävs även en redogörelse för 
den lösning man valt. En del regler har även försvunnit då de har ersatts av lagar. (Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, 2008, s 20) 

De kommentarer som framkommit om den nya koden är mestadels positiva och uppfattningen 
är att den bör fungera på de mindre börsbolagen också. Inga invändningar har framkommit 
men många är oroliga för att det kommer att vara kostsamt och använda stora resurser. En 
svårighet som har uppmärksamts kan vara att hitta ledamöter till valberedningen och styrelse 
utifrån kodens regler om hur de ska vara sammansatta. (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 
2008, s 23-24) 

Kollegiet hävdar att den reviderade koden ska vara anpassad till en nordisk modell, men enligt 
kollegiets ledamöter och börsföreträdare är detta arbete inte klart. Därför är bedömningen att 
en nordisk kod inte kommer förvekligas än på ett tag. (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 
2008, s 21) Parallellt pågar arbetet med införandet av EG-direktiven för bolagsstyrning i 
svensk lagstiftning vilket också kommer påverka kodens utseende i framtiden (Balans 2008, 
nr 3, s 19). 

”Bolag som före den 1 juli 2008 tillämpat den dittills gällande koden ska från detta datum 
tillämpa den reviderade koden. Bolag som före den 1 juli 2008 inte tillämpat den dittills 
gällande koden ska från detta datum tillämpa den reviderade koden så snart som möjligt och 
senast i samband med den första årsstämman som hålls efter den 1 januari 2009”. (Svensk kod 
för bolagsstyrning, 2008, s 9) 
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3.5 Regler för bolagsstyrning 

 

Detta avsnitt innehåller regler som är hämtade från den Svensk kod för bolagsstyrning 2008.. 

 

3.5.1 Bolagsstämman 

 

På bolagsstämman har aktieägarna chansen att visa vad de tycker i olika frågor. 
Bolagsstämman är också bolagets högst beslutande organ. En bolagsstämma ska planeras och 
genomföras på så sätt att aktieägarna kan utöva sina rättigheter. (Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2008, s 15) 

När tid och ort för bolagsstämman har fastställts ska uppgift om detta meddelas snarast och 
senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Dessa uppgifter ska finnas på bolagets 
webbplats. Det ska också finnas information om när en begäran från en aktieägare att få ett 
ärende behandlat på stämman senast ska ha inkommit för att tas med i kallelsen. Kallelse och 
övrigt underlag till bolagsstämman ska ha sådan utformning och tillhandahållas i sådan tid att 
aktieägare hinner bilda sig en uppfattning om de ärenden som ska behandlas. Styrelsens 
ordförande och tillräckligt många av de övriga styrelseledamöterna ska närvara på 
bolagsstämman för att styrelsen ska vara beslutför, även verkställande direktör ska närvara. 
Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma och förslaget ska 
presenteras i kallelsen till stämman. Bolagsstämman ska hållas på svenska och materialet ska 
vara tillgängligt på svenska. I vissa fall kan tolkning till annat språk erbjudas av hela eller 
delar av stämmomaterialet. En aktieägare eller ombud för aktieägare som inte är 
styrelseledamot eller anställd i bolaget ska utses till justerare av protokoll från 
bolagsstämman. Protokoll från senaste årsstämma och därefter hållna bolagsstämmor ska 
finnas till hands på bolagets webbplats. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 15) 

 

3.5.2 Val och arvodering av styrelse och revisor 

 

Val och arvodering av styrelse och revisor ska göras genom en av ägarna strukturerad process, 
detta för att förutsättningar ska finnas till att fatta riktiga beslut. Valberedningen har som 
uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningens ledamöter ska 
tillvarata samtliga aktieägares intresse. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 16-18) 

Bolaget ska ha en valberedning som ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i 
styrelsen om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag. De ska även lämna förslag om 
val och arvodering av revisor. Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange 
hur de ska utses. Detta arbete innebär även att utse en ny ledamot om någon ur 
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valberedningen väljer att sluta i förtid. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter och 
en av dem ska utses till ordförande.  Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och dess ledning. Verkställande direktör eller annan person från 
bolagets ledning får inte vara ledamot i valberedningen. Minst en av ledamöterna ska vara 
oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av 
aktieägare. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men får inte utgöra en majoritet av 
dess ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara 
valberedningens ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska finnas tillgängligt 
på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om en ledamot lämnar 
valberedningen ska uppgift om detta lämnas och på samma sätt om någon ny utses. (Svensk 
kod för bolagsstyrning, 2008, s 16-18) 

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse och revisor 
ska väljas. Det ska även finnas tillgängligt på bolagets webbplats. På webbplatsen ska även 
finnas information om bland annat ålder, utbildning arbetslivserfarenhet, andra uppdrag i 
företaget som ledamoten haft. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur dess arbete 
har gått på bolagsstämma där val av styrelse och revisorer görs. (Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2008, s 16-18) 

 

3.5.3 Styrelse 

 

Uppgifter 

Styrelsens primära uppgifter är att ansvara för bolagets organisation och förvalta dess 
angelägenheter. Deras arbete ska systematisk utvärderas varje år samt att styrelsen dessutom 
en gång per år särskilt ska handlägga frågan om den verkställande direktörens arbete. Detta 
ska ske utan att någon från bolagsledningen är närvarande. De ska även fastställa strategi och 
verksamhetsmål, se till att etiska riktlinjer fastställs, att kontrollsystem efterlevs och utvecklas 
samt att bolagets informationsgivning är korrekt, relevant, tillförlitlig samt präglas av en 
öppenhet. I förvaltningen av bolaget är styrelsen skyldig att rätta sig efter de föreskrifter som 
meddelats av bolagsstämman, förutsatt att dessa inte bryter mot bolagsordningen eller 
aktiebolagslagen. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 18) 

Styrelsen kan inte avsäga sig det yttersta ansvaret vid delegering utan är alltid ytterst ansvarig 
och blir på så vis tvingad att fortlöpande kontrollera att delegeringen sköts. Den verkställande 
direktören skall sköta den löpande förvaltningen av bolaget och både agera i bolagets och 
aktieägarnas bästa intresse. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 12f) 
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Storlek och sammansättning 

När det handlar om styrelsens sammansättning är kravet att den måste bestå av minst tre 
stycken ledarmöter, där högst en person från bolagets ledning eller dess dotterbolag får ingå i 
styrelsen.  Majoriteten av ledamöterna som blivit stämmovalda ska vara oberoende i 
förhållande till bolagsledningen, varav minst två av dessa dessutom ska vara oberoende i 
förhållande till de större aktieägarna. Här finns det en möjlighet att större aktieägare kan 
tillsätta en majoritet av styrelsen med individer som har en nära relation med ägarna. 
Valberedningen skall förses med nödvändigt underlag för bedömning av oberoende ställning 
av nominerad styrelseledamot. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 18) 

 

Styrelseledamöter 

 Det krav som ställs på den enskilde styrelseledamoten för att på bästa vis ta tillvara bolagets 
och ägarnas intresse är att denne skall införskaffa sig den kunskap som behövs samt ge den tid 
som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska verkställande direktören förse styrelsen med 
nödvändigt material både mellan som inför ett styrelsemöte, för att styrelseledamöterna ska 
kunna fatta hållbara beslut i enskilda ärenden. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 19) 

 

Styrelseordförande 

Det är styrelsens ordförande, vilken väljs av bolagsstämman, som bär ett specifikt ansvar för 
att styrelsens arbete organiseras väl och bedrivs effektivt. Skulle ordföranden lämna sitt 
uppdrag innan dennes mandattid är till ända, är det styrelsens ansvar att en ny ordförande 
väljs inom sig för den tid som återstår till nästa bolagsstämma. En klar och tydlig 
arbetsfördelning mellan den verkställande direktören och ordföranden ska framgå av 
styrelsens arbetsordning. Detta gäller om det visar sig att ordföranden har ett stadigvarande 
uppdrag eller är anställd i bolaget utöver uppdraget som ordförande. Den dagordning som ska 
gälla för styrelsens sammanträden arbetas gemensamt fram av ordförande och bolagets 
verkställande direktör. Ordföranden ska verka för att skapa de bästa av förutsättningar för 
styrelsens arbete samt att förmedla de synpunkter ägarna kan ha i specifika ägarrelaterade 
frågor inom styrelsen. Dessutom ska ordföranden tillse att styrelsen kontinuerligt fördjupar 
sina kunskaper om bolaget, att de får den utbildning som krävs för att kunna genomföra sitt 
uppdrag, att de erhåller nödvändigt material för att kunna fatta hållbara beslut i aktuella frågor 
samt att de beslut som tas också genomförs. Styrelseordförande ska slutligen se till att en årlig 
utvärdering av styrelsens arbete sker vilken också skall presenteras för valberedningen. 
(Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 19-21) 
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Styrelsens arbetsformer 

Minst en gång per år ska styrelsen pröva huruvida tydligheten i dokumenteringen av 
arbetsordningen fortfarande är aktuell och relevant. Detsamma gäller för den verkställande 
direktörens rapporteringsinstruktion. Om styrelsen etablerar utskott ska dess arbetsuppgifter, 
beslutande rätt och rapporteringsskyldighet klart framgå av styrelsens arbetsordning. Dessa 
sammanträden ska protokollföras och tilldelas styrelsen så snart som möjligt efter avslutat 
sammanträde. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 20-21) 

 

3.5.4 Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll 

 

Det vilar ett ansvar på styrelsen att bolaget har en god intern kontroll, vilken har till syfte att 
skydda bolagets tillgångar och ägarnas investeringar. Saknas en särskild granskningsfunktion 
åligger det styrelsen att årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och motivera sitt 
ställningstagande i beskrivningen av den interna kontrollen. Bolaget ska dessutom tillse att de 
principer som är bestämda för den interna kontrollen och finansiella rapporteringen efterlevs. 
Viktigt är att den finansiella rapporteringen är upprättad i enighet med god redovisningssed 
och följer övriga krav för noterade bolag. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 22-23) 

Styrelsen har även till uppgift att inrätta ett revisionsutskott vilket måste bestå av minst tre 
styrelseledamöter. De ställs krav på att ledamöter som ska ingå i revisionsutskottet ska vara 
oberoende. Minst en av ledamöterna måste vara oberoende i förhållande till bolagets större 
ägare. Majoriteten av ledamöterna i utskottet ska vara oberoende i sitt förhållande till bolaget 
och bolagsledningen och får dessutom inte ingå i den sist nämnda.  Revisionsutskottets 
uppgifter kan fullgöras av hela styrelsen om bolaget finner detta mer funktionellt, dock med 
förutsättningen att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte får medverka i detta 
arbete. De arbetsuppgifter revisionsutskottet har är att bereda styrelsens arbete med att 
säkerställa bolagets kvalitet i den finansiella rapporteringen. De ska även fortlöpande under 
året träffa bolagets revisor där denna ska lämna information om revisionens inriktning och 
omfattning, varav minst en gång utan att verkställande direktören eller annan person från 
bolagsledningen är närvarande. Revisorn och utskottet ska även diskutera samordningen 
mellan den externa och interna revisionen samt synen på bolagets risker. Det åligger utskottet 
att hjälpa valberedningen i arbetet med att hitta förslag till revisor och dennes arvode samt att 
förmedla den utvärderade revisionsinsatsen till bolagets valberedning. En översiktlig 
granskning av bolagets halvårs- eller niomånadersrapport ska göras av revisorn på initiativ av 
styrelsen. Utöver den revision som revisorn utför åt bolaget ska revisionsutskottet också att 
bestämma riktlinjer för vilka övriga tjänster bolaget får köpa av revisorn. (Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2008, s 22-23) 
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3.5.5 Information om bolagsstyrning 

 

Styrelsen ska varje år redovisa på sin webbplats en bolagsstyrningsrapport för aktieägare och 
kapitalmarknad hur bolagsstyrningen fungerat i bolaget och hur de tillämpar Svensk kod för 
bolagsstyrning. I rapporten ska det vid varje avvikelse från koden framgå en redovisning och 
en beskrivning av den lösning som valts istället, samt en förklaring till varför detta gjorts. Det 
ska även framgå i rapporten vilka delar som bolagets revisor granskat. Dessutom ska det 
finnas utförlig information om eventuella aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 
(Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 23-24) 

Information som inte framgår av årsredovisningen ska framgå av bolagsstyrningsrapporten. 
Den information som då ska anges är hur bolagets sammansättning av valberedningen skett, 
samt om en viss ägare utsett någon ledamot och om så skett skall ägarens namn anges. Vad 
gäller presentation av den verkställande direktören ska det återfinnas en beskrivning av 
dennes bakgrund vad gäller arbete, utbildning, ålder, andra väsentliga uppdrag utanför 
bolaget. Där ska även redovisas för hur närståendes eller verkställande direktörs aktieinnehav 
i bolaget eller i annat företag som bolaget har väsentliga affärsförbindelser med. Detsamma 
gäller för styrelsens ledamöter med tillägg för om det skett omval under året ska det anges 
vilket år ledamoten valdes. Dessutom ska det finnas information om ledamoten kan anses 
oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget i stort samt större aktieägare.  
Bolaget ska även redovisa för hur de arbetat under det senaste året och hur arbetsfördelningen 
sett ut inom styrelsen. Det ska även redogöras för ledamöternas närvaro på de 
styrelsesammanträden som hållits under året. Rapporten ska även innehålla hur eventuella 
styrelseutskott är sammansatta, deras arbetsuppgifter och beslutanderätt samt ledamotens 
närvaro vid utskottens sammanträden. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 23-24) 

Om börsens disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden lämnat något uttalande av det 
inträffat några överträdelser av god sed på aktiemarknaden ska dessa rapporteras i 
bolagsstyrningsrapporten. Dessutom ska styrelsen lämna en beskrivning av det system som 
finns för den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen. 
(Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 23-24) 

 

3.6 Intern kontroll 

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att målen för bolagen uppfylls. Intern 
kontroll är därmed ett grundläggande verktyg för bolagets ledning (Haglund, Sturesson, 
Svensson, 2001, s 15). 

”Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade 
rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och 
intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är 
upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder 
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och övriga krav på noterade bolag”(Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 
22). 

I den interna kontrollen ingår att: 

• skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner. 

• säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten i 
övrigt. 

• säkerställa att lagar policy, reglementen m.m. tillämpas. 

• skydda mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. 

• eliminera eller upptäcka allvarliga fel. 

En viktig förutsättning för att den interna kontrollen ska fungera på ett bra sätt är att 
personalen har tillräcklig kunskap om dess syfte och beståndsdelar. Intern kontroll ska vara en 
naturlig del av verksamheten. FAR (föreningen för auktoriserade revisorer) definierar 
begreppet intern kontroll såhär:  

”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 
övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som säkerställer att: 

• Redovisningen blir riktig och fullständig samt 

• Bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordningen och eventuella 
bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VDs 
intentioner”. 

För att kunna ge en mer generell beskrivning av området har den så kallade COSO-modellen 
tagits fram. Den definierar intern kontroll i ett bredare perspektiv. Enligt denna modell 
definieras intern kontroll som en process där ledning och personal samverkar för att en rimlig 
grad av säkerhet ska kunna uppnås. Detta för att åstadkomma en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och en efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Utvecklingen av den interna kontrollen är en 
ständigt pågående process. Systemen måste utvecklas i takt med att organisationen 
förändras/växer. Det kan vara förändringar som till exempel nya rutiner, ny lagstiftning eller 
ny teknik som implementeras i verksamheten. För att kontrollsystemet ska bli effektivt är 
faktorer som personalens erfarenhet, kompetens, engagemang, medvetenhet, arbetssätt och 
andra personliga egenskaper viktiga. (Haglund et al, 2001, s 15-18) 
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3.6.1 COSO-modellen 

 

COSO-modellen är det mest spridda ramverket och har tagits fram för att bolag ska 
upprätthålla god intern kontroll. Modellen innehåller ett antal komponenter som ska samverka 
för att god intern kontroll ska uppnås samt för att kodens regler om intern kontroll över den 
finansiella rapporteringen ska uppfyllas. (Svernlöv, 2006, s 134)  

Modellen föreslår en struktur och beskriver komponenterna som ingår i den interna 
kontrollen. Modellen är väldigt generell och passar därför in på de flesta organisationerna. 
Både inom privat och offentlig sektor samt i små eller stora komplexa företag. (Haglund et al 
2001, s 23) 

I COSO-modellen definieras den interna kontrollen på följande sett (Svensk översättning): 

”Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den politiska som den 
professionella ledningen samt övrig personal samverkar, vilken utformas för att med rimlig 
grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m”(Haglund et al, 2001, s 23-
24) 

Kontrollmiljön sätter grunden för den interna kontrollen. Väsentliga faktorer här är bland 
annat etik, integritet, kompetens, grundinställningar och ledarstil (Svernlöv, 2006, s135). 
Mycket handlar om hur de sociala relationerna är utformade. Det kan påstås handla om att 
skapa en kultur där samtliga är bekanta med de regler som gäller. Det handlar också om 
grundläggande värderingar och förhållningssätt bör vara gemensamt för alla inom 
organisationen. (Haglund et al, 2001, s 26-27)  

Riskbedömningen  i organisationen ska vara utformad så att det är lätt att identifiera risker 
som kan komma att påverka den interna kontrollen. Det ska även finnas metoder för att 
hantera de risker som kan uppkomma med förändringar i omvärld, bransch eller i själva 
organisationen. (Svernlöv, 2006, s 136) Trots att alla organisationer försöker eliminera 
riskerna måste ett visst risktagande alltid accepteras (Haglund et al, 2001, s 28). 

Kontrollaktiviteter är aktiviteter som görs för att motverka, minimera eller helst ta bort de 
risker som finns. Aktiviteterna ska utformas i förhållande till riskbedömningen som gjorts. 
(Haglund et al, 2001, s 36-37 ) Några av de åtgärder som hör till kontrollaktiviteter är attester, 
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godkännanden, avstämningar, utvärdering samt att dela upp befogenheter inom organisationen 
(Svernlöv, 2006, s 136). 

Inom området för information och kommunikation ingår rutiner och processer som ser till att 
styrningen fungerar på bästa sätt. Här skapas rapporter som gör det möjligt att driva och 
kontrollera verksamheten. Den informationen innehåller inte bara intern information utan 
även information om de externa förhållandena som påverkar drift, beslut och extern 
rapportering. (Svernlöv, 2006, s 136) Ledningen har ett stort ansvar här, de ska till att all 
information som krävs finns tillgänglig (Haglund et al, 2001, s 45). 

Tillsyn/uppföljning är den femte och sista kontrollkomponenten. Syftet här är att kontinuerligt 
utvärdera kontrollsystemet för att se till att det fungerar på rätt sätt. Ett stort ansvar ligger på 
ledningen. Uppföljningen ska resultera i förslag på förbättringar i syfte att stärka den interna 
kontrollen och stärka styrningen. (Haglund et al, 2001, s 47) 

Coso-modellen är alltså uppbyggd av fem kontrollkomponenter, dessa ska sedan anpassas till 
de tre dimensionerna: mål, aktörer/organisation och processer. Dessa dimensioner måste 
beaktas i förhållande till de fem kontrollkomponenterna för att skapa en helhetssyn och en 
struktur på den interna kontrollen. (Haglund et al, 2001, s 52) 

3.7 Sammanfattning 

 

För att se hur de bolag som berörts av den reviderade kodens införande kommer följande 
områden vara av extra intresse när frågorna i problemformuleringen skall besvaras och 
återges därför nedan i en kort sammanfattning. 

� Bolagsstyrningsrapporten och följa eller förklara 

Koden är mycket flexibel och följer principen följa eller förklara (”comply or explain”).  

Bolagen ska numer i bolagsstyrningsrapporten redovisa för de avvikelser som görs. Kravet 
om information när en regel inte följs har blivit hårdare, numera räcker det inte med att 
motivera detta utan det krävs även en redogörelse för den lösning man valt. Dessutom ska det 
redovisas för vilka delar som revisorn granskat. Den tidigare uppföljning som gjorts av koden 
visar att den fungerat relativt bra och endast två tredjedelar av bolagen gör högst en avvikelse. 
(Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, s 18-24) Per Lekvall, sekreterare på kollegiet för 
svensk bolagsstyrning, berättar i tidningen Balans att det har vuxit fram en myt om att det är 
svårt och dyrt att använda koden (Balans 2008, nr 6-7, s 19). 

Den kritik som varit mot koden har främst varit att reglerna är för petiga, vilket medfört att 
bolag har rapporterat avvikelser som inte varit nödvändiga. Det finns ingen instans som avgör 
om det är en tillräckligt bra förklaring utan det är marknaden som avgör detta. Kollegiet 
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menar på att koden har höjt kvalitén och förtroendet av svensk bolagsstyrning. (Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, 2008, s 18-24) 

� Regler för bolagsstyrning: 

Den reviderade koden innehåller regler för hur bolag ska styras.  

De främsta punkterna är: 

• Bolagsstämman som bland annat talar om hur den ska planeras och genomföras.  

• Val och arvodering av styrelse samt hur valberedningen ska arbeta och utses.  

• Styrelsen, dess uppgifter, storlek och sammansättning. 

• Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll. 

• Information om bolagsstyrning 

 

Intern kontroll 

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att målen för bolagen uppfylls. Intern 
kontroll är därför mycket viktigt för bolagets ledning (Haglund et al, 2001, s 15). 

I den interna kontrollen ingår bland annat att skapa väl dokumenterade system och rättvisande 
och tillförlitlig redovisning där lagar och policy följs. Den interna kontrollen ska även se till 
så att allvarliga fel upptäcks eller elimineras. En viktig del för att den interna kontrollen ska 
fungera på ett tillfredsställande sätt är att personalen har tillräcklig kunskap om dess syfte. 
(Haglund et al, 2001, s 15-18)  

För att kunna ge en mer generell beskrivning av området intern kontroll har den så kallade 
COSO-modellen tagits fram. COSO-modellen är uppbyggd av fem kontrollkomponenter; 
kontrollmiljö, riskbedömning, information och kommunikation, kontrollaktiviteter och 
Tillsyn/uppföljning.  Dessa ska sedan anpassas till de tre dimensionerna: mål, 
aktörer/organisation och processer. Dessa dimensioner måste beaktas i förhållande till de fem 
kontrollkomponenterna för att skapa en helhetssyn och en struktur på den interna kontrollen. 
(Haglund et al, 2001, s 52)



 

 

27

4 Empiri 
 

I detta kapitel redovisas det empiriska material som författarna samlat in genom intervjuer 
med representanter från revisionsbyråerna, de undersökta bolagen samt Per Lekvall från 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

 

4.1 Representanter för revisionsbyråerna 

 

Här redovisas den information författarna fått fram genom direktintervjuer med 
representanter från revisionsbyråerna. Svaren från respondenterna har lämnats delvis utifrån 
erfarenheter med den första koden. 

4.1.1 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 

 

Respondent: Ylva Edmundson Nordin, Finance director, 2009-04-28 kl 10.00 

 

Arbetet med införandet av koden i de berörda bolagen 

Respondenten arbetar på avdelningen Risk management insurance.  Hon är specialist på 
kodfrågor och arbetar framförallt med styrning, riskhantering och rapportering. En viktig del 
av respondentens arbete ligger i att bevaka vad som händer i EU och vilka krav som ställs på 
detta område.  Hon har arbetat med dessa frågor under än längre tid, de senaste tre åren på den 
position som hon har nu och dessförinnan på noterade svenska bolag. Respondenten håller i 
och planerar de internutbildningar som ges på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers om svensk 
kod för bolagsstyrning.  Hon sammanställer nödvändig information som de påskrivande 
revisorerna behöver då de ska träffa klienter som följer koden.  Denna information innehåller 
framförallt uppdateringar och förändringar som påverkar revisorernas arbete. 

 

Revisionsprocessen 

Ursprungligen fanns det vissa bitar i koden som skulle bli föremål för granskning men det 
togs tillbaka hösten 2006 och det blev då frivilligt att granska bolagsstyrningsrapporten. Det 
viktiga är att bolaget talar om att bolagsstyrningsrapporten är granskad av revisor eller inte. 
Att detta krav togs bort ledde till att ganska många bolag valde att inte få 
bolagsstyrningsrapporten granskad och därmed har ingen direkt granskningspraxis utvecklats. 
Respondenten upplever inte att revisorerna fått utökade arbetsuppgifter på grund av koden 
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framförallt då många bolag inte vill ha sina bolagsstyrningsrapporter granskade.  Hon anser 
inte att deras organisation har haft några stora förändringar på grund av den reviderade kodens 
införande. Organisationen har inte heller behövt utökas däremot har en ytterligare 
specialisering i att jobba med till exempel risk och intern kontroll tillkommit. För de yngre 
revisorerna har företaget även ökat inslagen av dessa bitar i internutbildningarna.  
Granskningen har gått från substansgranskning (noggrannare granskning) till en mer 
kontrollbaserad granskning där granskningen görs med stickprov. På detta sätt har företaget 
fått en kompetensökning men själva organisationen har inte förändrats nämnvärt.  

 

Avvikelser/problem för bolagen 

 Eftersom koden bygger på att avvikelser får göras enligt regeln ”följa eller förklara” händer 
det att företag gör avvikelser. Uppfattningen respondenten har är att de flesta bolagen inte vill 
sticka ut och det görs bara ett fåtal avvikelser. Då mycket av det som står i koden varit praxis 
sedan länge bör inte avvikelserna vara alltför många då bolagen redan anpassat sig till denna 
praxis. Respondenten anser att det görs flest avvikelser på följande punkter i koden; 
sammansättningen av valberedningen, utskotten samt beroende- och oberoendefrågor. Hon 
tror att det kan bli så att fler avvikelser kommer att göras i dessa sammansättningar nu när de 
mindre och medelstora bolagen implementerar koden på grund av den entreprenöriella andan 
som föreligger i dessa bolag. Det föreligger oftare en närmare styrning från ägarna och en 
närmare närvaro av ägarna i styrelsen i de mindre bolagen. Problemet för bolagen ligger 
annars ofta i själva dokumentationen av arbetet som görs. Detta grundar sig i att många 
förutsätter att en tilldelad uppgift utförs och dokumenterar inte tillvägagångssättet så att 
uppföljning kan ske. Detta ska beskrivas på ett sätt som ska vara jämförbart med andra 
liknande bolag och förståligt för utomstående. Vilken modell som används för intern kontroll 
är valfritt men respondentens uppfattning är att de flesta bolagen väljer COSO-modellen 
mycket därför att det då är lättare att göra jämförelser mellan flera bolag. Annars bygger den 
svenska styrmodellen, vilken är informell, generellt mycket på förtroende. Vilket innebär att 
vi litar på att en uppgift blir utförd om någon tilldelats denna. Kontrollen att uppgiften blir 
utförd är många gånger inte lika noggrann som i andra länder. 

 

Bolagsstyrningsrapporter 

De flesta bolagen väljer idag att inte få bolagsstyrningsrapporten granskad av en revisor. En 
del bolag har dock valt att lägga bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen och den 
blir därmed granskad.  Respondenten tror att anledningen till att bolagen väljer bort att få den 
granskad beror på att marknadens intressenter inte ställer de kraven eller inte ser skillnad på 
om den ligger med i förvaltningsberättelsen eller inte. Bolagen anser antagligen att det är en 
onödig kostnad istället för att se det som en hjälp där någon utomstående kan ifrågasätta 
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oklarheter. Respondenten tror även att det kommer bli ändringar på denna punkt, det ligger en 
proposition där framförallt fjärde och sjunde bolagsdirektivet1 berörs.  

Övrigt 

Respondenten tycker att koden i grunden är bra men att det finns bitar som skulle kunna 
utvecklas. Det är framförallt rapporteringsbiten i bolagsstyrningskapitlet som tagits bort sedan 
den reviderade koden implementerades. Här har delar av koden flyttats till ingressen av 
kapitlet och ingresserna ingår inte i koden. Det är framförallt kravet på en övergripande 
beskrivning av hur bolaget styrs som har försvunnit sedan den reviderade koden kom. Denna 
information är något som respondenten tror kan vara av värde för marknadens intressenter då 
det trots allt är kärnan i bolaget.  

4.1.2 Grant Thornton 

 

Respondent: Roland Dansell, kontorschef Stockholm, 2009-05-06 kl 13.30 

 

Arbetet med införandet av koden i de berörda bolagen 

Respondenten har arbetat som revisor i 15 år därefter arbetade han under en period i olika 
styrelser hos olika börsnoterade bolag, med bland annat kodrelaterade frågor. Roland arbetar 
idag heltid som kontorschef på Stockholmskontoret med operativa och strategiska frågor för 
verksamheten och är väl insatt i Svensk kod för bolagsstyrning. Den grupp revisorer som 
arbetar med bolag som följer koden måste ha en viss kompetens om den. Bland annat ställer 
börsen krav på revisorernas kunskap om koden med mera. Den grupp på Grant Thornton som 
arbetar med noterade bolag träffas internt vid ett antal tillfällen per år där de bland annat 
diskuterar frågor och uppdateringar som gäller koden med mera.   
 

Revisionsprocessen 

Koden har inte påverkat revisionsbyrån nämnvärt då koden inte påverkar revisionen av 
bolagen. Revisionen kommer att bedrivas på samma sätt som den alltid har gjort. I rollen som 
rådgivare har en del förändringar skett då bolagen ibland behöver hjälp att komma in i arbetet 
med koden. Respondenten talar om olika nivåer, grundläggande nivån fokuserar på 
                                                           
1 Bolag åläggs årligen att avge en bolagsstyrningsrapport där en beskrivning av de viktigaste inslagen i 
bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen, samt att 
redovisa sin kodtillämpning enligt modellen följ eller förklara. Denna rapport kan antingen vara en 
skiljd handling från den legala årsredovisningen, det räcker då att de offentliggörs på bolagets 
webbplats, eller ingå i förvaltningsberättelsen.  
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ansvarsfördelning, oberoende och jävsfrågor. En del bolag använder byrån som ett 
”bollplank” för att se om tankegångarna kring koden är rätt. Denna diskussion kan vara viktig 
för bolagen då de kan få tips om vilka delar i koden som ska prioriteras i 
implementeringsstadiet. De flesta bolag har arbetat med ett successivt införande av den 
reviderade koden men Grant Thornton har i ett flertal fall hjälpt mindre bolag i projektform 
vid införandet av koden.  

 

Avvikelser/problem för bolagen 

Det är oftast på den grundläggande nivån i frågor om ansvarsfördelning, oberoende och jäv 
inom bolaget som de största problemen uppstår. Exempelvis är styrelsen ofta inte tillräckligt 
oberoende av ägaren eller inte tillräckligt oberoende i förhållande till bolagets dagliga 
ledning. Respondenten anser att dessa frågor inte är svåra eller komplexa att hantera men det 
tar mycket tid och energi för bolagen att lösa. Ett annat vanligt problem respondenten 
uppfattar är framförallt att det hos de mindre bolagen saknas goda rutiner för intern kontroll 
och kompetens hos de personer som sköter den finansiella rapporteringen. Dessutom saknas 
det ofta tillräckligt bra systemstöd för dessa aktiviteter vilket kan vara en större fråga att lösa.  
Respondenten är av uppfattningen att de bolag som nu har implementerat koden kommer att 
behöva ett till två år för att leva upp till grundförväntningarna i koden. De olika delarna i 
koden brukar inte vara några problem, det kan dock finnas bolag som hakar upp sig på vissa 
av dem. Enligt respondenten är ingen av de enskilda delarna i koden något som är särskilt 
svårt att följa. Detaljerna kan till exempel vara att det ska finnas en bolagsstyrningsrapport i 
årsredovisningen. En sådan är inte svår att upprätta, det är i princip bara att titta hur andra 
gjort och sedan anpassa till sin egen verksamhet men det ska ändå göras. 

Respondenten uppfattar att det är många av framförallt de mindre bolagen som tror att de 
håller sig till ramverket vad gäller oberoendefrågor. Frågan är om de som sitter i styrelsen 
alltid har den integriteten som krävs. Frågeställningen blir här om bolagen har gjort tillräckligt 
för att kunna säga att de följer koden, kanske en avvikelse borde redovisas när det råder 
tveksamhet. Respondenten tror annars att det kommer vara mest avvikelser i frågor som rör 
kommittéernas arbetet. De flesta bolag har förmodligen som mål att följa koden utan att göra 
avvikelser men för de allra minsta bolagen kommer detta att bli svårare och de kommer 
antagligen att göra en del avvikelser. Dessa avvikelser bör dock inte minska förtroendet för 
dem så länge de förklaras på ett bra sätt. 

 

Bolagsstyrningsrapporter 

De flesta bolag väljer bort att få bolagsstyrningsrapporten granskad. Respondenten tycker att 
det är bra att bolagen kan välja hur de vill göra på denna punkt. Indirekt granskas rapporterna 
ändå i förvaltningsrevisionen och därmed är granskning utöver detta inte nödvändig.  
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Övrigt 

Respondenten tror att införandet av koden för de mindre och medelstora bolagen är positivt då 
strukturen på de interna processerna förbättras och dokumenteras. Kostnaderna kan på så sätt 
komma att minska för revisionen i framtiden. Verksamheten kan dra nytta av koden på många 
olika sätt men framförallt genom ökad effektivitet, minskad risk och bättre intern kontroll. 
Detta ökar på sikt marknadens förtroende för bolaget. Därmed kan det ses som en ”vinst” för 
bolagen att följa koden. Respondenten hade ett exempel på ett bolag som hade halverat sin tid 
vid framtagandet av kvartalsbokslut genom sitt nya system som tagits fram för anpassning till 
koden. Detta bolag kommer antagligen att spara stora summor på grund av denna förändring. 
Roland menar vidare på att payoff tiden för bolagen då de inför nya system i verksamheten är 
kortare än vad många bolag tror.  

Då koden enligt respondenten är lättläst och inte svår att förstå borde de flesta bolag klara av 
denna implementering på ett bra sätt. De flesta bolag har som mål att följa koden utan 
avvikelser, frågan är bara om de har förmågan till detta och i vilken takt de kan växa in i 
”kostymen”.  

Respondenten påpekar dock att koden inte kommer minska den ekonomiska brottsligheten. 
Brottsligt benägna individer går inte att stoppa genom införandet av en kod. I övrigt anser 
respondenten att dagens utformning av koden är bra men han saknar kravet som tidigare fanns 
på en internkontrollrapport som beskriver kontrollerna i processerna på ett mer utförligt sätt. 

Roland slår gärna ett slag för hur viktigt styrelsearbetet är hos de olika bolagen på marknaden. 
Han påpekar att det är viktigt att styrelsen ägnar sig åt strategiska frågor och att den 
verkställande direktören ägnar sig åt operativa frågor i bolaget. Grant Thornton anordnar ett 
antal seminarier per år som fokuserar på just dessa frågor och skriver även om detta ämne i 
sin kundtidning, TARGET. Hur ska bolagens styrelser kunna fungera och arbeta på ett bra 
och effektivt sätt? Roland menar vidare att det idag inte finns något i koden som anger vad 
styrelsen respektive verkställande direktören ska göra. Dock är det tydligt angivet att båda 
dessa ska finnas. I en framtida version skulle han vilja se att det är någon eller några punkter i 
koden som mer anger vad en styrelse respektive verkställande direktör ska ägna sin tid åt. 
Detta för att styrelsen inte ska ägna för mycket tid åt ”cykelställsfrågor”, med detta menar han 
att styrelsen inte ska ägna mer tid än nödvändigt åt den dagliga verksamheten utan låta den 
verkställande direktören sköta den. Dessutom tycker han att det är viktigt ur ett 
verksamhetsperspektiv att styrelsen bygger upp en ”teamkänsla” vilken han tror detta på sikt 
främjar bolagets utvecklingsmöjligheter. 
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4.1.3 Ernst & Young 

 

Respondent: Åsa Andersson, Auktoriserad revisor, 2009-04-02 kl 9.30 

 

Arbetet med införandet av koden i de berörda bolagen 

Respondenten är auktoriserad revisor och arbetar på kontoret i Stockholm med noterade 
bolag. Hon har arbetat med noterade bolag i cirka 10 år. Bolaget anordnar internutbildningar. 
Alla godkända och auktoriserade revisorer har en gång per år något som kallas ”årligt 
update”, där de går igenom aktuella saker, regelverk och deras egen metodik och där brukar 
det vara ett avsnitt om bolagskoden. En gång per år anordnar börsen ett börsseminarie för dem 
som arbetar med noterade bolag. Detta seminarie är på två dagar och även här var det ett 
avsnitt om koden. Respondenten anser att revisorn får nödvändig information men får ibland 
ta reda på den själv. Denna hjälp kan framförallt fås av specialistavdelningen, som heter 
technical department. Denna avdelning är tillgänglig för mer specifika frågor det vill säga 
frågor av större karaktär. De revisorer som arbetar med bolag som följer koden behöver 
antagligen mer information och kan då tillsammans prata ihop sig eller försöka ta reda på 
svaret på annat håll. 

 

Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen har inte direkt påverkats av koden och inga större förändringar har gjorts 
inom organisationen. En av de förändringar som blivit är att revisorn måste granska ett sex 
eller nio månaders delårsbokslut och ska även träffa revisionsutskottet löpande. Granska 
internkontroll och andra delar som koden riktar in sig på har ändå redan gjorts i 
förvaltningsrevisionen men blir lite mer betonat numera. 

 

Avvikelser/problem för bolagen 

Respondenten tror att det kan bli stora förändringar för bolag som inte arbetat med detta 
tidigare men annars tror hon inte det skulle vara några större problem att implementera koden. 
Uppfattningen är att många redan följer stora delar av koden och förändringarna för dem blir 
små. 

Respondenten tror inte att det kommer bli alltför mycket avvikelser, det är inte mycket som är 
revolutionerande i koden. Bolagen kommer antagligen vara rädda för att göra många 
avvikelser då det eventuellt kan komma att minska deras förtroende på marknaden. De flesta 
avvikelserna tror respondenten kommer vara att en del bolag låter bli att tillsätta 
revisionsutskott och låter styrelsen utgöra detta istället. 
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Det kan vara så att SOX har påverkat många bolag och att de därför ser negativt på koden. 
SOX slog ut många företag och det kan vara en anledning till att bolagen blir en aning rädda 
för införandet av koden. SOX är dock betydligt mer omfattande än vad den reviderade koden 
är. En del bolag som inte arbetar aktivt med den intern kontroll kan vara mer negativa till 
koden än andra bolag. Bolag som vuxit snabbt och nyligen blivit noterade på börsen kan 
ställas inför ett omfattande arbete med framförallt de interna processerna. För dessa bolag kan 
det finnas en viss förståelse att de inte uppfattar kodens införande som positivt. Det är trots 
allt högre krav som ställs och mer information som ska dokumenteras vilket antagligen leder 
till ett ökat antal arbetstimmar i implementeringsstadiet. Dokumentationen av de interna 
processerna är i många bolag bristfällig och denna punkt kan bli tidskrävande innan bolaget 
kommit in i arbetet. Kostnaderna från revisionsbyråerna kan bli något högre då till exempel 
revisionsutskottet ska träffas löpande och delårsbokslut ska granskas. Respondenten tror dock 
att de flesta företag kommer tycka att koden är bra när de väl har använt den ett tag. 
Ekonomifunktionen kommer troligtvis höjas ett snäpp i bolaget då fokus riktas mer mot att 
säkerställa bland annat de interna kontrollerna .  

 

Bolagsstyrningsrapporter 

I bolagsstyrningsrapporten ska det framgå tydligt vad revisorn har granskat vilket också är 
nytt. Det är dock vanligast att bolagen inte anser att någon granskning behövs av deras 
bolagsstyrningsrapport och därmed görs inte särskilt många granskningar. 

 

Övrigt 

Respondenten tycker koden är ändamålsenlig då denne anser att framförallt intern kontroll är 
viktigt. Det är även bra efter de skandaler som varit. Det ger trots allt ett ökat förtroende för 
bolagen på marknaden. 
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4.2 Intervjuer med bolagen 

 

Här redovisas den information författarna fått fram genom telefonintervjuer med 
representanter från de utvalda bolagen. 

 

4.2.1 HL Display AB 

 

HL Display grundades 1954 och är en ledande internationell leverantör av produkter och 
lösningar till dagligvaru- och fackhandeln för butiksinformation och varuexponering. Aktien 
introducerades på börsen 1993 och finns på Nasdaq OMX Small Cap-lista. (HL Display AB) 

 

Respondent: Yvonne Cedergren, Ekonomichef, 2009-04-27 kl 11.00 

 

Införandet av koden 

Bolaget började officiellt följa koden 1 juli 2008 när kravet kom på att alla noterade bolag 
skulle följa koden. De hade dock smygstartat redan när de större bolagen började införa 
koden. Den följdes då inte officiellt utan användes i förberedande syfte för att se hur de kunde 
organisera verksamheten inför det som senare skulle bli tvunget att följas. Respondenten 
tycker att den reviderade koden är bra och tycker framförallt att det är positivt att en del 
justeringar har gjorts sedan den första koden. En del lättnader var av stor vikt för företaget och 
respondenten tycker även att den reviderade koden är mer lättläst än den tidigare koden. 
Införandet av koden leder antagligen inte till ett ökat förtroende från aktieägarna däremot om 
bolaget inte skulle följa den reviderade koden skulle situationen antagligen bli den omvända, 
det vill säga att förtroendet för bolaget skulle minska. Hon säger vidare att det är lika bra att 
följa ”strömmen” för att slippa ett eventuellt minskat förtroende från marknaden. Koden 
kommer dock inte kunna bidra till att brottslighet inte förekommer i bolag. 

Vid implementeringen gjordes en inventering av punkterna i den ursprungliga koden för att se 
vilka av dessa punkter som följdes respektive inte följdes idag. Bolaget diskuterade huruvida 
de skulle följa dessa punkter eller ej och på sikt är målet att även dessa punkter ska följas. Då 
den reviderade koden skulle implementeras i bolaget blev det inte någon större förändringen 
då de redan följde de mesta av kodens tidigare punkter. Den mest påtagliga förändringen för 
bolaget var att de numera måste vara mer alerta med publicering av bolagsstyrningsrapporten 
på hemsidan samt att hemsidan fortlöpande ska uppdateras. Respondenten tycker att den 
reviderade koden är bra framförallt vad gäller tillsättande av revisionsutskott då hennes 
uppfattning är att styrelsen numera kommer närmare det vardagliga arbetet. 



 

 

35

Organisationsförändringar 

Styrningen har påverkats sedan koden infördes i bolaget. Numera finns en revisionskommitté 
och en ersättningskommitté som jobbar separat från styrelsen. Mycket av bolagets arbete har 
tidigare varit informellt det vill säga alla vet vem som gör vad och hur det ska utföras. Ett litet 
motstånd har upplevts då de interna processerna nu ska dokumenteras i större utsträckning. 
Att förändringen haft visst motstånd beror nog till stor del på att förändringar i sig många 
gånger kan upplevas negativt.  

En annan förändring som gjorts är att bolaget skrivit ner alla policys som tidigare var 
oskrivna. De delar av bolaget som är involverade i koden är framförallt koncernens 
ekonomiavdelning och styrelsen. Respondenten anser att kostnaderna kan ha ökat marginellt 
men ingen ny tjänst har tillsatts till följd av kodens införande. De ökade kostnaderna består 
enligt respondenten till stor del i att ta fram bolagsstyrningsrapporten, den ökade kostnaden 
till följd av ett ökat antal sidor i årsredovisningen samt en del ökade kostnader för styrelsen på 
grund av framförallt fler resor då de ska träffas oftare. 

 

Avvikelser/problem 

Enligt den senaste bolagsstyrningsrapporten görs inga avvikelser från den reviderade koden. 
Till nästa års rapport kommer dock en avvikelse att göras då VD´n i bolaget inte pratar 
svenska kommer VD-anförandet på bolagsstämman att hållas på engelska. Bolaget har idag 
ingen särskild internrevisor som granskar den interna kontrollen. Respondenten anser att 
bolagets interna kontroll håller en hög standard ändå och behovet av en internrevisor inte 
finns.  

 

Bolagsstyrningsrapporter 

När den första bolagsstyrningsrapporten skulle tas fram hade konsulterade bolaget en extern 
IR-konsult (Invester Relations) som även hjälper bolaget med årsredovisningen. Arbetet med 
bolagsstyrningsrapporten var ett extra uppdrag vid sidan av det ordinarie arbetet. 

Arbetet bestod i att gå igenom den reviderade koden punkt för punkt för att se om de följs 
eller inte och i så fall på vilket sett. Utifrån denna information och även tips på layout från 
tidigare årsredovisningar togs den första bolagsstyrningsrapporten fram. Detta utkast 
granskades sedan av styrelsen innan publicering. 

HL Display AB har valt att lägga sin bolagsstyrningsrapport som en separat del i 
årsredovisningen. Det vill säga den är inte förlagd i förvaltningsberättelsen och har därmed 
inte blivit granskad av bolagets revisor.  
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Intern kontroll 

Bolaget använder sig delvis av COSO-modellen för arbetet med den interna kontrollen. Det är 
framförallt för att hitta rätt rubriker för vad som ska förklaras och för att se vad som bör 
finnas med. De har dock inte jobbat vidare med denna modell för att identifiera och hantera 
eventuella risker. De fortsätter där istället med sin egen uppbyggda modell. Modellen 
uppbyggd med bolagets lokala enheter som har en lokal chef som sedan ska rapportera till den 
regionala chefen, vars uppdrag är ställa frågor och kontrollera att arbetet utförts på ett korrekt 
sätt. Den regionala chefen rapporterar sedan direkt till koncernens VD. Tidigare var det 
försäljningschef och produktionschef som fick dessa rapporter. Rapporten innehåller 
finansiella resultat och kommentarer till dessa där VD skaffar sig en uppfattning om bolagets 
finansiella ställning. Det är med andra ord inga större förändringar som skett på denna punkt i 
och med införandet av den reviderade koden. Respondenten anser att den interna kontrollen 
förbättrats och fått större fokus sedan den reviderade koden infördes. Hon anser att detta beror 
mycket på att styrelsen är mer involverad i det dagliga arbetet. 

 

4.2.2 SinterCast AB 

 

SinterCast AB levererar processtyrningssystem för volymproduktion av kompaktgrafitjärn 
som huvudsakligen används i dieselmotorblock och cylinderhuvuden i personbilar och till 
komponenter inom industriell kraft. SinterCast´s processtyrningssystem finns installerat vid 
22 gjuterier på fyra kontinenter. (SinterCast AB) 

 

Respondent: Daphner Uhmeier, Finance director, 2009-04-27 kl 13.00 
 

Införandet av koden 

Bolaget har tillämpat koden sedan juli 2008 när det blev obligatoriskt för alla bolag på 
börserna OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Företaget hade dock följt det 
mesta av koden, ca 90-95 %, sedan tidigare. Respondenten anser inte att koden ger ett ökat 
förtroende eller kvalitetsintryck av bolaget. I övrigt tycker han att koden är bra då den 
strukturerar upp bolagets verksamhet på ett överskådligt sätt. Bolaget har inte heller upplevt 
några direkta problem vid införandet av koden. Vid införandet av koden hade bolaget ett 
initialt möte med en underkonsult men i princip gjordes allt arbete självständig. I 
implementeringsfasen studerades det vilka avvikelser bolaget gjorde nu för att på så sätt se 
vilka områden som behövde ses över inför framtiden. Bolagets strävan är att inte göra några 
avvikelser från koden. 
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Organisationsförändringar 

Respondenten anser inte att företaget har behövt göra några större organisatoriska 
förändringar. Han anser att kostnaderna ökade initialt vid implementeringen av koden då hjälp 
togs av underkonsulten men därefter kan han inte se några ökade kostnader. Han anser att det 
mesta är ett led i det ordinarie styrelsearbetet. Numera finns dock en revisionskommitté vilket 
inte fanns tidigare.  

 

Avvikelser/problem 

Tanken är att inga avvikelser ska göras och om det uppkommer situationer där avvikelser 
behöver göras ska dessa lösas på bästa sätt. Om en avvikelse skulle behöva göras kommer den 
vara välmotiverad och den bör då inte minska förtroendet för bolaget. De avvikelser som 
gjorts är att styrelseordförande blev vald på konstitutionerade styrelsemötet och inte på 
stämman. Detta var en gradvis förändring då denne valdes både på stämman och på 
styrelsemötet. En annan avvikelse är att styrelsen utgör revisionskommittén och dessa ska ha 
separata mötesprotokoll. Detta anser respondenten vara en störande omständighet då löpande 
frågor diskuteras och ska hänvisas till olika protokoll därför anser han att det skulle vara 
enklare om dessa två forum kunde behandlas i ett och samma. 

 

Bolagsstyrningsrapporter 

De skriver om arbetet med bolagsstyrningsrapporter i årsredovisningen och har löpande 
uppdatering av hemsidan.  

SinterCast AB har även de valt att förlägga bolagsstyrningsrapporten som en separat del i 
årsredovisningen och därmed granskas den inte av bolagets revisor då den inte är en del av 
förvaltningsberättelsen.  

 

Intern kontroll 

Bolaget följer inte någon särskild modell som till exempel Coso-modellen. De arbetar med 
intern kontroll efter egen modell. Vissa delar av arbete kan dock vara influerat av Coso-
modellen. Respondenten anser dock att det viktigaste är att riskerna identifieras och frågorna 
hanteras på rätt sätt så att företaget ska kunna styras på ett korrekt sätt. Han anser inte att det 
är ”förpackningen” är det viktiga utan att alla delar finns med så att styrelsen kan utföra sitt 
arbete på ett korrekt sätt. Deras arbete med intern kontroll har inte förändrats märkbart utan 
ser i huvudsak ut som tidigare. Respondenten anser dock att kodens innehåll vad gäller intern 
kontroll är bra och han bedömer att det är en viktig del i företagets styrning. Det är viktigt att 
ha en struktur på risker och riskbedömning för att den interna kontrollen ska vara god.  
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Då de inte skett några större förändringar i den interna kontrollen sedan koden infördes i 
bolaget kan respondenten inte heller se att just den biten har förbättrats. Den interna 
kontrollen sker idag genom att ekonomiavdelningen rapporterar siffror till respondenten 
(finanschef) som sedan konsolideras till koncernen som gör månadsbokslut, kvartalsbokslut 
som ges ut till börsen och därefter görs årsbokslut. 

Respondenten har uppfattningen att koden kan gynna bolag som tidigare haft en dålig struktur 
på bland annat intern kontroll medan det i övriga bolag förmodligen inte blir några större 
förändringar. 

 

4.2.3 NOTE AB 

 

NOTE AB är ett av Nordens ledande tjänsteföretag inom tillverkning och logistik av 
elektronikbaserade produkter och är verksamt på EMS-marknaden (Electronics 
Manufacturing Services). De erbjuder tjänster inom elektronikproduktion genom från design 
till eftermarknad. NOTE AB har produktionsanläggningar i Sverige, Norge, Finland, England, 
Estland, Litauen, Polen och Kina. (NOTE AB) 

Respondent: Mattias Junde, Corporate Account Manager, 2009-05-13 kl 09.00  

Införandet av koden 

Då bolaget är noterat på small-cap listan (OMX Nordic Exchange Stockholm) började bolaget 
officiellt följa koden 1 juli 2008. Bolaget har dock anpassat sig successivt mot koden under ett 
flertal år. De har under dessa år gjort en inventering för att se vilka punkter i koden som följs 
och vilka som behövt ses över. Denna process har medfört att bolaget var relativt bra förberett 
när koden var tvungen att införas under år 2008. Respondenten tycker att kodens införande är 
bra men att vissa delar i den kan vara svåra att anpassa sig till, framförallt för de mindre 
bolagen. Han tycker i övrigt att det är bra med ett gemensamt regelverk för alla noterade 
bolag. Det är framförallt i frågor som rör sammansättning av styrelsen och revisionsutskott 
samt i de oberoende frågor som rör detta. Respondenten anser att det kan vara svårt för de 
mindre bolagen att följa dessa delar av koden fullt ut då de saknar de ekonomiska 
förutsättningarna för att uppfylla dem. Han tror inte heller att koden direkt ökar förtroendet 
för bolaget gentemot marknadens intressenter dock kan det uppfattas som ett mervärde i de 
fall intressenterna skulle vilja jämföra bolag sinsemellan. Detta då koden leder till att 
bolagens information i princip formas på ett likvärdigt sätt och därmed lättare kan jämföras 
mellan olika bolag. När koden skulle införas gick bolaget igenom alla kodens punkter för att 
på så vis se vilka av dessa som följdes respektive inte följdes. De punkter där bolaget inte 
kunde uppfylla kodens krav gjordes avvikelser som förklaras i bolagsstyrningsrapporten. 
Detta arbete gjordes till stor del av bolaget själva med en del assistans från den revisionsbyrå 
bolaget använder. Själva implementeringsfasen blev inte så omfattande då bolaget tidigare 
följt många av kodens punkter. 
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Organisationsförändringar 

Bolaget har inte behövt göra några större omorganisationer till följd av den reviderade kodens 
införande. Det som förändrats är att ett revisionsutskott har tagits fram. I övrigt har inga större 
förändringar gjort den skillnaden som blir är att antalet processer ökar något. Respondenten 
ser inte att kostnaderna skulle ha ökat till följd av kodens införande. Om de skulle ha gjort det 
är det i så fall en marginell ökning. 

 

Avvikelser/problem 

Bolaget vill följa koden i så stor utsträckning som är möjligt. Idag gör NOTE AB två 
avvikelser men strävar efter att på sikt följa koden fullt ut. Avvikelserna som görs är i 
oberoendefrågan i ersättningskommittén samt i sammansättning av revisionsutskottet. Som 
styrelsen i bolaget är utformad i dagsläget med endast sex stycken ledamöter är möjligheterna 
små att undvika att göra avvikelser på de punkter bolaget gör idag. Det är just på dessa 
punkter som respondenten anser att det kan vara svårt för de mindre bolagen. Han anser inte 
att avvikelserna påverkar bolagets förtroende så länge de förklaras i bolagsstyrningsrapporten 
och att det finns logik bakom varför avvikelserna gjorts. Ett exempel på detta kan vara att 
bolaget är ett mindre bolag med en liten styrelse.  

 

Bolagsstyrningsrapporter 

NOTE AB har valt att lägga sin bolagsstyrningsrapport som en del i förvaltningsberättelsen 
och inte som en egen bilaga. Rapporten följer samma process som årsredovisningen. Den 
granskas inte i sig som ett separat dokument men eftersom den ligger som en del i 
förvaltningsberättelsen blir den indirekt granskad. Det vill säga den finns med i den del 
revisorerna granskar. Bolaget uppmärksammade redan i sin årsredovisning för 2007 att de 
successivt skulle tillämpa koden.  

 

Intern kontroll 

Ingen specifik modell används för intern kontroll i bolaget. De arbetar efter en egen modell 
framförallt för att identifiera riskerna. Denna riskanalys började användas vid kodens 
införande i bolaget i övrigt har inga större förändringar skett i den interna kontrollen. 
Respondenten anser annars att den interna kontrollen styrs mer från ABL än från koden och 
tycker att ansvaret för den interna kontrollen ligger på ABL. Därmed finns det ansvaret 
oavsett om koden följs eller inte. Det som koden medför är en ökad dokumentation av de 
interna kontrollprocesserna. Detta framförallt då en rapport ska avges och redovisas så att 
marknaden kan ta del av den. Denna process har medfört en ökning av arbetet i bolaget. Det 
svåra är att dokumentera alla rutiner som sker den dagliga verksamheten. Respondenten anser 
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att deras interna kontroll har förbättrats i och med den reviderade kodens införande. Detta 
beror enligt honom bland annat på att bolagsstyrningsrapporten som avges varje år har stort 
fokus på intern kontroll. Han tror även att koden medför att intern kontroll uppmärksammas 
och mer hamnar på bolagets ”agenda”. 

 

4.3 Intervju med expert på området 

 

Här redovisas den information författarna fått fram genom telefonintervju med en 
representant från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

 

4.3.1 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

 

Respondent: Per Lekvall, sekreterare, kansliansvarig, 2009-05-08 kl 15.00 

Införandet av den reviderade koden 

Respondenten anser att det var ett viktigt steg att gå vidare med koden för att anpassa den 
även till de mindre och medelstora bolagen. Sverige hade annars varit i princip det enda 
landet i Europa som inte hade haft en kod för alla börsnoterade bolag. Revideringen av koden 
är en del av den ursprungliga planen och var därför en naturlig anpassning. Det som inte var 
bestämt från början var när den skulle implementeras och det slutade som sagt med att alla 
bolag ska följa den revidera koden sedan 1 juli 2008.  

Mindre och medelstora bolags påverkan av den reviderade koden 

Enligt respondenten ökar koden förtroendet för bolagen vilket är en av grundtankarna med 
införandet. Koden är en viktig pusselbit för hur bolaget uppfattas av marknaden. 
Respondenten tror inte att införandet av koden har krävt några stora organisatoriska 
förändringar för de berörda bolagen. Däremot kommer det antagligen krävas lite mer arbete 
för dem under de första ett eller två åren för att uppfylla de krav som koden ställer. Detta sett 
utifrån erfarenheter från implementeringen av den första koden i de större bolagen. Han anser 
att koden i sig inte är svår att följa, det handlar mer om bolagen vill följa den eller inte.  

De frågor som innebär en större förändring och kräver större arbetsinsatser är för det första 
kravet på en rapport för den interna kontrollen. Den andra är att avge en 
bolagsstyrningsrapport. Denna ska beskriva hur bolaget tillämpar bolagsstyrning och ska vara 
ett komplement till årsredovisningen. Detta är dock ett lagkrav sedan 1 mars 2009 genom 
ändringarna i EG:s redovisningsdirektiv (4:e och 7:e bolagsdirektiven). Kravet på en rapport 
för den interna kontrollen kräver att bolagen går igenom sitt interna kontrollsystem och ser till 
att det är i sin ordning för att kunna dokumentera på ett tillfredställande sätt. Detta har utifrån 
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erfarenheter med den tidigare koden varit en tuff del för bolagen. Det är utan tvekan den 
enskilda punkt som inneburit den största arbetsinsatsen sedan koden kom från första början. 
En annan förändring som kräver en del extra arbete är att bolagen ska ha en särskild avdelning 
för bolagsstyrning på sin hemsida där uppdateringar ska ske löpande.  

Den myt som vuxit fram om att det skulle vara både svårt och dyrt att införa koden tror 
respondenten inte finns kvar hos de bolag som tidigare följt koden. Det kan dock finnas kvar 
en och annan åsikt om kodens utformning hos dessa bolag. Hos de mindre och medelstora 
bolagen som nu ska följa koden kan det nog finnas en viss farhåga om att det ska vara svårt 
och dyrt att införa koden i sitt system. Denna farhåga kommer antagligen att försvinna på sikt 
så som den gjort för de större bolagen.  

I dagsläget görs de flesta avvikelser i frågan om valberedningens sammansättning. Kollegiet 
ser dock inte det som negativt att bolagen gör avvikelser. Koden är utformad på ett sätt så att 
avvikelser ska kunna göras och om de inte gjordes skulle koden ses som ett tvingande 
ramverk. 

 

Intern kontroll 

Respondenten tror att den interna kontrollen kommer att bli bättre hos de bolag som nu 
tvingas implementera koden. Mycket beror nog på att bolagen blir mer uppmärksammade på 
frågan om intern kontroll. Detta framförallt hos de mindre bolagen som ofta inte har lika 
utvecklade system för intern kontroll som de större bolagen. För att kunna avge rapporten om 
finansiell rapportering måste de gå igenom kriterierna ordentligt och veta att det som 
rapporteras är välgrundat. 

 

Framtiden 

Kollegiets mål är inte att koden ska ändras ideligen utan att små förändringar ska ske 
fortlöpande. En total revidering av koden kommer troligen inte ske under de närmaste två 
åren.  

Däremot kommer förändringar att ske i koden på grund av framförallt följande tre punkter: 

• Lagstiftning om bolagsstyrningsrapporter till följd av en implementering av EU´s 
direktiv om ändring av fjärde och sjunde bolagsdirektivet.  

• Lagstiftning som sannolikt träder i kraft i juli 2009 om implementering av det åttonde 
bolagsdirektivet (revisorsdirektivet) som ställer krav på lagstadgade 
revisionskommittéer.  

• Rekommendation från EU-kommissionen som föreslår om ersättningar till ledande 
befattningshavare. 
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Koden måste naturligtvis anpassas efter dessa punkter då koden inte ska upprepa det som 
redan står i lag. Ovanstående förändringar kommer antagligen att påverka kodens utseende 
redan under hösten 2009.
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5 Analys  
 

I detta kapitel analyseras det empiriska material som insamlats vid intervjuerna. Analysen 
utförs med hjälp av den teoretiska referensram som presenterades i det tredje kapitlet. 
Rubrikerna som återfinns i detta kapitel är hämtade från empiri-kapitlet. 

 

 

Analysen utgår efter nedanstående problemformuleringar: 

 

• Hur ser de utvalda bolagen, revisionsbyråerna och Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
på införandet av den reviderade koden?  

• Har införandet av den reviderade koden förändrat bolagens organisation?  

• Har införandet av den reviderade koden/koden förändrat revisorernas arbete? 

• Har arbetet med den interna kontrollen i bolagen förändrats i och med införandet av 
den reviderade koden? 

• Hur ser arbetet ut med bolagsstyrningsrapporter? 

• Är det vanligt att bolagsstyrningsrapporterna blir granskade av revisorn? 

 

5.1 Införandet av koden 

 

Uppfattningen författarna har fått utifrån studerad litteratur och utförda intervjuer är att både 
revisorer och de berörda bolagen ser positivt på införandet av koden. Per Lekvall säger att det 
var ett viktigt steg att införa en kod för alla börsnoterade bolag. Detta för att Sverige annars i 
princip skulle vara det enda land i Europa som inte har en sådan. Bolagen är alla överens om 
att kodens införande är bra men uppfattningen av vad som är bra skiljer sig åt mellan dem. 
SinterCast AB anser till exempel att koden strukturerar upp deras verksamhet på ett 
överskådligt sätt medan HL Display tycker att de justeringar som gjorts i den nu gällande 
koden från den tidigare är bra och dagens utformning av koden är inte svår att följa. HL 
Display tycker dessutom att den reviderade koden är mer lättläst än den tidigare.  NOTE AB 
tycker även de att den reviderade kodens införande är bra då ett gemensamt regelverk finns 
för alla noterade bolag på börsen. Han anser dock att det kan vara svårt för framförallt de 
mindre bolagen att anpassa sig i frågor som rör till exempel sammansättning av styrelse och 
revisionsutskott och de oberoendefrågor som rör dessa. Kravet är att styrelsen ska bestå av 
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minst tre ledamöter där högst en person från bolagets ledning eller dess dotterbolag får ingå i 
styrelsen. Revisionsutskottet måste bestå av minst tre styrelseledamöter som ska vara 
oberoende och får inte ingå i bolagets ledning. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 18, 22-
23) 

De intervjuade bolagen har alla smygstartat med att följa koden och anser satt det inte har 
varit någon större förändring när de sedan blev tvingade att införa den reviderade koden. 
Noterbart är att det endast är NOTE AB som i tidigare årsredovisning (2007) redovisat att de 
tillämpar delar av koden innan de sedan 1 juli 2008 blev tvingade till det.  Deras arbete med 
att förbereda sig skiljer sig åt men har i princip gjorts på ett likartat sätt. Samtliga bolag har 
gjort en inventering av de punkter de inte följer, för att sedan diskutera hur de ska kunna följa 
dessa på bästa sätt och deras strävan är att inte avvika på någon punkt i koden i framtiden. Här 
kan författarna se en skillnad mellan vad revisonsbyråerna och Per Lekvall anser om 
avvikelser. Revisionsbyråerna och Per Lekvall tror inte det kommer att vara möjligt för alla 
bolag att följa koden fullt ut och inte göra några avvikelser. Uppfattningen de har är att ett 
minst ett par avvikelser kommer att göras hos många bolag. Detta för att det dels inte finns ett 
intresse från styrelsen att göra detta men också för att det inte är grundtanken med koden. 
Koden är ett regelverk och ger bolagen ett utrymme att göra avvikelser så länge de ger en 
förklaring varför en sådan görs, koden är inte gällande lag. Här anser författarna att ett 
kunskapsgap kan skönjas vad gäller kodens innebörd, mellan bolagen och ”specialisterna”. 
Per Lekvall säger att det inte är Kollegiets intention med koden att bolagen ska följa koden till 
100 %. Han anser att det vore anseendeväckande om detta skulle göras och därmed skulle 
koden mer bli en tvingade lag. SinterCast AB har till exempel tagit hjälp av en konsult med 
att göra en inventering och rätt prioritering av de punkter som ska åtgärdas.  HL Display och 
NOTE AB har gjort denna inventering själva. Arbetet med kodens olika punkter har gjorts av 
bolaget själv utan medverkan från någon utomstående. Både HL Display och NOTE AB har 
dock rådfrågat det revisionsbolag de använder inom vilka delar i koden de ska lägga sina 
prioriteringar.  

Bolagen delar uppfattningen om att införandet av koden inte nämnvärt kommer ge ett ökat 
förtroende eller ökat kvalitetsintryck gentemot marknaden. Däremot är bolagen av 
uppfattningen att om de inte väljer att följa koden kan det leda till att situationen blir den 
omvända. De är av uppfattningen av att det är bäst att ”följa strömmen” för att inte riskera att 
marknaden förlorar förtroende för dem. Samtliga bolag, revisionsbyråer och Per Lekvall är av 
uppfattningen att det inte går att koda bort brottsligt beteende utan det är individens natur som 
fäller avgörandet om detta kommer ske eller ej.  

 

5.2 Den reviderade kodens påverkan på revisorernas arbete 

 

De tre revisionsbyråerna arbetar på ett liknande sätt med att utbilda sina revisorer om koden. 
De har internutbildningar och deltar på de seminarier som anordnas av börsen. En annan 
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viktig del var att de revisorer som arbetade aktivt med koden träffades och diskuterade koden 
ett flertal gånger per år.  

Revisionsbyråerna har inte uppfattat att deras arbete har förändrats anmärkningsvärt på grund 
av kodens införande. Detta beror mycket på att koden inte berör själva revisionsprocessen på 
särskilt många punkter. Ingen utav de undersökta byråerna har gjort några större 
organisationsförändringar sedan de mindre och medelstöra bolagen skulle börja följa koden i 
och med den reviderade kodens införande. De anser inte heller att de behövt utöka 
organisationen genom att göra nyanställningar. Förändringen som blivit är att de revisorer 
som arbetar med bolag som följer koden måste vara mer pålästa på den och ha mer fokus på 
till exempel intern kontroll. En av respondenterna anser också att granskningen av den interna 
kontrollen gått från substansgranskning till en mer kontrollbaserad granskning. I en del fall 
har revisorns roll som rådgivare utökats då en del bolag har behövt hjälp vid 
implementeringen av koden. 

 

5.3 Den reviderade kodens påverkan på bolagens organisation 

 

Representanterna från revisionsbyråerna tror endast det kommer att behövas mindre 
organisationsförändringar i de bolagen som nu ska följa den reviderade koden. Många har 
redan följt koden tidigare även om det inte officiellt sagt att de följt koden så har den ändå 
påverkat organisationen. För de minsta bolagen kan förändringarna dock komma att bli större. 
Framförallt kan dokumenteringen av de interna processerna som i många mindre bolag är 
bristfällig bli en tidskrävande punkt. Det kommer antagligen krävas ett till två år för bolagen 
innan det kan leva upp till grundförväntningarna. Även Per Lekvall tror att det kommer krävas 
lite mer arbete de första åren innan koden helt kan uppfyllas. Detta säger han utifrån 
erfarenheter från de större bolagens implementering av den först utkomna koden. Koden är 
enligt Lekvall och representanterna från revisionsbyråerna inte svår att följa eller förstå men 
det kan vara svårt att klara av att uppfylla alla detaljer. Det handlar även om bolagen vill följa 
alla punkter eller inte. Författarna har utifrån litteratur och intervjuer kommit fått 
uppfattningen att de flesta bolagen som nu är i arbete med att implementera koden redan 
påbörjat detta arbete innan 1 juli 2008. Kostnaderna från revisionsbyråerna kan enligt 
respondenterna komma att öka något då de i vissa fall får hjälpa till vid implementeringen av 
koden i bolagen. De undersökta bolagen har inte behövt göra några större organisatoriska 
förändringar. Både HL Display och SinterCast har dock tillsatt en revisionskommitté vilket 
bolagen inte hade tidigare. De kan inte heller se att kostnaderna ökat drastiskt sedan de 
införde koden i bolagen. Inte heller NOTE AB har upplevt några större 
organisationsförändringar eller att kostnaderna skulle ha ökat. Det som förändrats är att 
antalet processer blivit några till. Den lilla ökningen som varit beror antagligen på att arbetet 
ökat lite såhär i implementeringsfasen. HL Display har även skrivit ner alla policys som 
tidigare var oskrivna. Detta kan ses som en viktig punkt som koden bidragit till. 
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De intervjuade bolagen anser inte att kodens införande i bolaget har ökat förtroendet för dem 
vilket Per Lekvall anser vara en av grundtankarna med koden. Anledningen till att bolagen 
inte upplever något ökat förtroende kan vara att det gått för kort tid sedan koden 
implementerades i bolagen. Det kan också ses ur omvänd synvinkel att om de inte skulle följa 
koden skulle de få ett minskat förtroende från marknaden. En förändring som kräver en del 
arbete är att bolagens hemsidor ska ha en särskild avdelning för bolagsstyrning som löpande 
ska uppdateras.  

 

5.4 Avvikelser/problem  

 

Uppfattningen som representanterna från revisionsbyråerna och Per Lekvall har angående 
antalet avvikelser som kommer att ske från de bolag som blev berörda av koden den 1 juli 
2008, är att det kommer ske men endast ett fåtal. Bolagen har som sagts tidigare en 
målsättning att framledes inte göra några avvikelser från koden.  

Den åsikt representanterna från revisionsbyråerna och Per Lekvall har om var de tror det 
kommer att ske flest avvikelser från koden är på punkterna om valberedningens och 
utskottens sammansättning samt dess beroende och jävsförhållande. 

Enligt Yvonne Cedergren som är ekonomichef på HL Display AB gör de inga avvikelser från 
koden i deras årsredovisning för 2008 vilket vidare kan bekräftas av författarna då de också 
studerat denna. Enligt Daphner Uhmeier, Finance Director på SinterCast AB gör de en 
avvikelse från koden och det är valet av styrelseordförande. Valet av SinterCast AB´s 
styrelseordförande gjordes på det konstituerade styrelsemötet som hölls omedelbart efter den 
ordinarie årsstämman. Detta kan även bekräftas av författarna då de studerat årsredovisningen 
för 2008. Det kan dock sägas att det inte är lätt att utläsa denna avvikelse då det inte klart 
framgår och kan utläsas i bolagsstyrningsrapporten att de gör några avvikelser från koden. En 
annan punkt där det inte heller klart framgår om de gör en avvikelse eller inte är av den 
beskrivning som ges om vem som ordförande i valberedningen. Enligt punkt fyra i Koden 
under rubriken Val och arvodering av styrelse och revisor ska inte styrelsens ordförande eller 
annan styrelseledamot vara ordförande i valberedningen.  Här anser författarna att det är svårt 
att tyda vem som är ordförande i valberedningen. Det är stor skillnad mellan hur SinterCast 
AB och NOTE AB väljer att redovisa sina avvikelser i bolagsstyrningsrapporten. NOTE AB 
redovisar sina avvikelser i punktform, direkt i inledningen av bolagsstyrningsrapporten medan 
SinterCast AB väljer att redovisa sin avvikelse i löpande text. 

Per Lekvall och revisionsbyråernas representanter tycker även att kodens regler i sig inte är 
särskilt svåra eller komplexa att hantera i sig så att avvikelser ska inte behöva göras i någon 
större utsträckning. Frågorna kommer förmodligen kräva lite mer tid och energi från bolagen 
sida att lösa de krav som koden ställer under de första två åren innan de vuxit in i ”kostymen”. 
Dessutom är de av uppfattningen att bolagens avvikelser inte kommer att påverka marknadens 
förtroende för bolaget så länge de motiveras väl. 
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5.5 Bolagsstyrningsrapporter 

 

Styrelsen ska varje år redovisa en bolagsstyrningsrapport för att aktieägare och 
kapitalmarknad ska se hur bolagsstyrningen fungerar i bolaget och hur de tillämpar svensk 
kod för bolagsstyrning (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s 23-24). Sedan 1 mars 2009 är 
det dock ett lagkrav genom de ändringar som gjorts i EU´s redovisningsdirektiv. Alla de 
intervjuade bolagen tar fram en bolagsstyrningsrapport, dock görs detta på olika sätt. Vid 
framtagandet av bolagens första bolagsstyrningsrapport har de i de flesta fallen studerat andra 
liknande företags rapporter för att få tips på layout. Ett av de undersökta bolagen har delvis 
tagit hjälp av en underkonsult för att ta fram den första rapporten.  

Utifrån intervjuerna med representanterna från revisionsbyråerna uppmärksammades 
författarna på att de flesta bolag väljer att inte få bolagsstyrningsrapporterna granskade av 
revisorerna. Detta val kan göras då det sedan hösten 2006 är frivilligt att få den granskad. 
Valet görs antagligen ur kostnadssynpunkt från bolaget. Detta fenomen kommer med stor 
sannolikhet att fortsätta så länge marknadens intressenter inte ställer några krav på att 
rapporten ska granskas. Författarna tror att om marknadens intressenter saknar kunskap i 
denna fråga och efterfrågar därför inte att bolagen ska få sina bolagsstyrningsrapporter 
granskade. Dock påpekar respondenterna att det är relativt vanligt att bolagen lägger 
bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen och den blir därmed granskad ändå. Ingen 
av de undersökta bolagen väljer att få bolagsstyrningsrapporten granskad då de anser att detta 
inte är nödvändigt.  

 

5.6 Intern kontroll 

 

Vilken modell bolagen vill använda för den interna kontrollen är valfritt. Och det skiljer sig 
också mellan bolagen vilken modell de använt för den interna kontrollen. Det primära syftet 
med intern kontroll är trots allt att säkerställa att målen som bolaget satt upp uppfylls. 
(Haglund, Sturesson, Svensson, 2001, s 15). Det vill säga att modellen spelar mindre roll, det 
är resultatet som är det viktiga anser författarna. 

Uppfattningarna respondenterna på revisionsbyråerna har är dock att de flesta utgår från 
Coso-modellen. Denna modell är väldigt generell vilket gör att den passar in på de flesta 
organisationer. (Haglund, Sturesson, Svensson, 2001, s 23) I övrigt är dessa respondenter 
överens om att den svenska modellen bygger mycket på förtroende. Vi litar på varandra och 
att uppgifter redovisas på rätt sätt. Därför har författarna uppfattat att kontrollerna i Sverige 
många gånger inte lika noggranna som i andra länder.  

Uppfattningen är att kravet på att avlägga en rapport för den interna kontrollen är en punkt 
som kan bli tuff att uppnå för de mindre bolagen som saknat goda rutiner för detta tidigare 
och även att kompetens saknas hos de personer som sköter den finansiella rapporteringen. Det 
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är framförallt bolag som vuxit snabbt och nyligen blivit noterade på börsen som kan få ett mer 
tidskrävande arbete med de interna processerna. Denna uppfattning delas även av Per Lekvall 
från kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Inget av de undersökta bolagen anser att de behövt göra stora förändringar i den interna 
kontrollen sedan den reviderade kodens tillkomst. Bolagen använder sig inte fullt ut av någon 
särskild modell. De tre undersökta bolagen har alla utformat sina egna modeller som är 
inspirerade av framförallt COSO-modellen. Att denna modell legat till grund är inte konstigt 
eftersom det är det mest spridda ramverket som tagits fram för att bolag ska kunna 
upprätthålla en god intern kontroll (Svernlöv, 2006, s 134). Många bolag arbetar på just detta 
sätt för att enkelt kunna hitta rubriker och se vad som ska finnas med för att identifiera och 
hantera eventuella risker. De anser vidare att den interna kontrollen är en mycket viktig del i 
företagets styrning och att styrelsen många gånger blir mer involverad i det dagliga arbetet. 
Enligt respondenterna uppmärksammar koden den interna kontrollen vilket gör att många 
bolag lägger större fokus på den och den blir i och med det bättre.  

Flera av respondenterna tror att hela bolagets ekonomiska funktion kommer förbättras då 
fokus riktas mer mot att säkerställa framförallt de interna kontrollerna.
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6 Slutsats och egna reflektioner 
 

I detta kapitel kommer syftet att besvaras. Författarnas egna reflektioner och slutsatser 
kommer att presenteras. Vidare presenteras författarnas förslag på fortsatt forskning. 

 

 

”Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre bolags organisation, intern kontroll och 
eventuella bolagsstyrningsrapporter förändrats, när de tvingats införa den reviderade koden 
den 1 juli 2008. Vidare är vårt syfte att undersöka om revisorernas arbete påverkats i och 
med införandet av den reviderade koden och hur Kollegiet för svensk bolagsstyrning upplever 
att implementering av densamma fungerat.” 

 

Organisationsförändringar 

Den första slutsats som författarna kan se efter utförd studie är att implementeringen av den 
reviderade koden inte har blivit så omfattande som många bolag kanske tidigare trott. Här får 
nog den myt som vuxit fram om att det skulle bli både kostsamt och kräva större 
organisationsförändringar stå tillbaka. Det tre bolagen som intervjuats samt övriga 
respondenter anser inte att den reviderade kodens införande påverkat deras kostnader eller 
organisation nämnvärt. Den största anledningen till detta är förmodligen att bolagen många 
gånger följt koden till stora delar både medvetet och omedvetet. Flera av de undersökta 
bolagen hade förberett sig flera år innan den reviderade koden började gälla och därmed blev 
omställningen inte speciellt omfattande för dem. Anledningen till denna förberedelse grundar 
sig i att de mindre/medelstora bolagen varit medvetna under en längre tid att koden skulle 
komma att gälla även för dem, frågan var bara när detta skulle ske.  

Då koden enligt respondenterna inte innehåller några anseendeväckande förändringar för de 
berörda bolagen borde den myt som författarna tidigare nämnt inte behövts byggas upp. 

Det författarna kan se är att de intervjuade bolagen alla tagit hjälp av specialister inom 
området, antingen genom en extern konsult eller genom den revisionsbyrån bolaget normalt 
använder, vid implementeringen av den koden. Detta för att kunna fokusera på rätt delar och 
på så vis göra rätt prioriteringar och inte fastna i detaljer i koden. Detta förfarande tycker 
författarna är ett bra tillvägagångssätt. Bolaget kan på så vis ta bort en del av den risk det kan 
innebära att fokusera på fel saker i koden vilket förmodligen skulle medföra att bolagets 
kostnader skulle öka. 
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Intern kontroll 

Respondenterna anser att den interna kontrollen förbättrats till följd av den reviderade kodens 
införande. Koden leder till att fokus numera riktas på den interna kontrollen och att bolagen 
lägger ner mer arbete på de interna processerna framförallt då bolagen ska avlägga en årlig 
rapport över den interna kontrollen. Författarna anser att ett bolag med god intern kontroll 
gynnar både bolaget i sig och marknaden. De risker som eventuellt finns kan upptäckas i ett 
tidigare stadium och kan på så vis förebyggas i större utsträckning. Intern kontroll är även 
något som Kollegiet haft som mål att koden ska fokusera på. Även om fokus har ökat på den 
interna kontrollen i bolagen uppfattar inte författarna att de behövt göra några större 
förändringar på denna punkt. Detta beror antagligen på att de undersökta bolagen haft goda 
rutiner för intern kontroll sedan tidigare. Författarna anser att det är positivt för bolagen och 
dess intressenter att koden har lyckats bidra till att frågorna kring den interna kontrollen ökat. 
Detta är en viktig kontrollfunktion för bolagen och som tidigare inte prioriterats i den grad 
som kanske önskats av marknaden.  

Det kan konstateras att inget av de undersökta bolagen följer någon specifik modell för intern 
kontroll, som till exempel COSO-modellen. Detta anser författarna inte gör någonting då det 
viktiga är att bolagen har en väl fungerande modell som är uppbyggd och anpassad efter deras 
egen organisation. Denna uppfattning delas även av respondenterna. De undersökta bolagen 
använder sig mera av COSO-modellens olika rubriker för att på så vis lättare kunna skapa en 
bra struktur i internkontroll rapporten. Författarna anser att det viktigaste trots allt är att 
arbetet med de interna processerna dokumenteras och på så sätt lättare sätt kan följas upp och 
utvärderas. Allt för att kunna se och utvärdera de eventuella risker som bolagen utsätts för.  
Att bolagen sedan bygger sina egna modeller som i många fall är inspirerade av COSO-
modellen, anser författarna bara vara positivt då de förhoppningsvis utformar en modell som 
passar bäst för just deras verksamhet. 

Kodens olika krav vad gäller intern kontroll är inte svåra att förstå men det kan ändå innebära 
en hel del arbete för de bolag som inte fokuserat fullt ut på de interna processerna tidigare. Att 
många mindre/medelstora bolag arbetat en del med detta tidigare underlättar självklart arbetet 
som nu behöver göras i och med den reviderade kodens införande. Författarna är av 
uppfattningen att det är just dokumenteringen av de interna processerna som kräver den 
största arbetsinsatsen. Detta gäller framförallt de mindre bolag som många gånger inte lagt 
lika mycket tid och kraft på denna process som de större bolagen.  

 

Bolagsstyrningsrapporter 

Den uppfattning författarna skapat sig innan studiens intervjuer gjordes, var att de flesta bolag 
valde att få sina bolagsstyrningsrapporter granskade av en revisor. Denna uppfattning 
ändrades dock snabbt då endast ett av de tre undersökta bolagen valt att få denna rapport 
granskad. Bolaget i fråga har valt att lägga bolagsstyrningsrapporten under 
förvaltningsberättelsen och får på så vis blir bolagsstyrningsrapporten indirekt granskad av en 
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revisor. Detta är inget som framgår av bolagsstyrningsrapporten, därav åligger det på läsarens 
ansvar att vara uppmärksam på var bolagsstyrningsrapporten är förlagd i årsredovisningen. 
Författarna är av den åsikten att marknadens problem ligger i bristande kunskap på detta 
område och att de förmodligen inte är medvetna om huruvida bolagsstyrningsrapporterna är 
granskade av en revisor eller ej. Det ska klart framgå i en bolagsstyrningsrapport vad en 
revisor granskat, men om den inte granskats står det ingenting. Problemet författarna ser är att 
det kan vara otydligt för läsaren att se om bolagsstyrningsrapporten överhuvudtaget är 
granskad. Läsare som inte är insatta i vad koden föreskriver om vad som klart ska framgå av 
bolagsstyrningsrapporten, kommer antagligen att förutsätta att denna rapport är granskad av 
en revisor. Detta är i varje fall författarnas åsikt.  

 

Avvikelser 

När ett bolag väljer att göra en eller flera avvikelser ska det klart framgå i 
bolagsstyrningsrapporten var dessa görs samt en utförlig förklaring till varför bolaget valt att 
göra denna avvikelse.   De undersökta bolagen har valt att redovisa sina avvikelser på olika 
sätt. Ett av bolagen har valt att redovisa sina avvikelser i löpande text och denna avvikelse blir 
därmed inte lika tydlig. Ett annat bolag har valt att tydligt redovisa avvikelserna i punktform. 
Det tredje bolaget gör inga avvikelser alls detta år. Efter att författarna studerat deras olika 
bolagsstyrningsrapporter föredras att avvikelserna redovisas på ett tydligt sätt, i till exempel 
punktform och gärna i den inledande delen av rapporten. På så vis tycker författarna att 
bolaget ger läsaren en bild av hur det förhåller sig till Koden redan i inledningen av rapporten.  
Då det inte är några problem att göra avvikelser från Koden, så länge de förklaras utförligt ska 
bolagen dock inte vara rädda för att behöva göra dessa. Kollegiet anser att det är bra att bolag 
gör avvikelser annars skulle regelverket mer uppfattas som tvingande lag vilket även 
författarna anser.  

Efter de utförda intervjuerna med bolag, representanter från revisionsbyråerna samt Per 
Lekvall från Kollegiet för svensk bolagsstyrning, har författarnas uppfattning om var de flesta 
avvikelserna förmodligen kommer att ske hos de mindre/medelstora bolagen bekräftats. Det 
vill säga att de flesta avvikelserna sker i sammansättning av styrelse och utskott samt i 
oberoende och jävsfrågor.  

 

Revisorernas påverkan av kodens/reviderade kodens införande 

När denna studie startade funderade författarna över vem/vilka som blivit påverkade av 
kodens införande utöver de mindre/medelstora bolagen som självklart blir berörda av 
införandet. Författarna hade då uppfattningen att revisorernas arbete borde ha förändrats då 
många bolag behövde mer hjälp än tidigare. Detta var dock nått som respondenterna på 
revisionsbyråerna inte ansåg hade inträffat. Deras arbete hade inte förändrats nämnvärt och 
koden hade inte lett till att några större organisationsförändringar. Det hade inte heller 
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medfört att arbetet ökat, den största förändringen var att de revisorer som arbetar med bolag 
som ska följa koden måste vara mer pålästa om den. Författarna uppfattade dock inte detta 
arbete som särskilt betungande. 

 

Författarna drar även slutsatsen att uppfattningen hos respondenterna är att koden i sin 
nuvarande utformning är bra, dock finns önskemål om en del mindre förändringar. Bland 
annat har Roland Dansell ett intressant önskemål, om att det i en framtida version av Koden se 
en eller flera punkter där en god beskrivning om vad en styrelse och verkställande direktör ska 
ägna sin tid åt. Detta skulle eventuellt kunna bidra till att agentteoriproblemet minskar i det 
berörda bolaget. Med detta menar författarna att om styrelsen lyckas med att bygga upp en 
god ”teamkänsla” ökar förmodligen chansen att dessa två organ drar åt samman håll. På så 
sätt kan de mer se till bolagets och verksamhetens bästa. En ”win-win” situation för alla 
inblandade parter det vill säga både bolaget och dess intressenter. 

Författarna kan se att de bolag som följer koden skapar en bättre bolagsstyrning vilket också 
är syftet med koden. Med detta menar författarna att relationerna mellan bolag, 
revisionsbyråer och marknadens intressenter stärks genom till exempel en förbättring av 
dokumenteringen av de interna processerna i bolaget. På så vis minskar riskhanteringen för 
bolaget och det blir även lättare för revisionsbyråerna att granska dessa.  

Avslutningsvis tycket författarna att det är intressant att påpeka att koden inte behöver följas 
till 100% så länge avvikelserna förklaras utförligt. Författarnas uppfattning är dock att 
bolagen strävar efter att följa koden fullt ut trots att de inte är kodens syfte. Om alla bolag 
följer koden fullt ut kommer den antagligen upplevas som tvingande lag vilket inte är 
intentionen med koden. Författarna tycker att detta kunskapsgap är något som måste byggas 
över av Kollegiet, revisionsbyråerna och andra specialister för att bolagen ska förstå att koden 
bygger på principen följa eller förklara. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

• Att undersöka varför bolag som inte varit tvungna att avge en bolagsstyrningsrapport 
före den reviderade kodens införande (juli 2008) ändå valt att göra det i tidigare 
årsredovisning. 

• Att se om de mindre och medelstora bolagen kommer följa samma mönster vad gäller 
synen koden som de större gjort efter några års användande av koden 

• Kommer bolagsstyrningsrapporternas utseende hos de olika bolagen mer och mer 
likna varandra så att det till slut utvecklas en ”mall” för hur en sådan ska se ut? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till revisor: 

 

1. Namn, titel och byrå? 
 

2. Hur har du arbetat med koden? 
 

3. Hur har ni fått kompetens om koden? Internutbildning?  
 

4. Hur har revisionsprocessen påverkats av den reviderade koden? Fler arbetstimmar och 
på så vis högre kostnader för bolagen som måste tillämpa koden? 

 

5. Har ni genomfört några förändringar i organisationen på ert företag i och med 
införandet av koden?  

 
6. Uppfattar du att bolag gör många avvikelser från den reviderade koden? Om ja vilka 

delar är det vanligast att avvikelser görs?  
 

7. Vilka delar brukar ni granska i bolagsstyrningsrapporten? 
 

8. Vad tycker du om införandet av den reviderade koden? 
 

9. Vad har ni fått uppfattningen är svårast för bolagen i och med införandet av den 
reviderade koden? 

 

10. Vad behöver företagen mest hjälp med? 
 

11. Tror du koden kommer att förändras i framtiden och i så fall hur? 
 
Tack för att vi får möjlighet att intervjua er, det är till stor hjälp i vårt fortsatta arbete med 
uppsatsen! 
 
Vi skickar gärna en kopia på det vi skrivit så ni kan kontrollera och kommentera eventuella 
misstolkningar. 
 
Vänliga hälsningar 
Tobias Eriksson och Emma Lindevall 



Bilaga 2 

Intervjufrågor till bolagen: 

 

1. När började ni tillämpa den reviderade koden?  
 
2. Vad tycker ni om den reviderade kodens införande? 

 
3. Tror ni att koden ger ett ökat förtroende från aktieägarna? Ökar den kvalitetsintrycket 

av företaget? 
 

4. Har ni upplevt några problem vid införandet av den reviderade koden?  
 

5. Har införandet inneburit stora förändringar för er organisatoriskt? 
 

6. Hur gick ni tillväga för att implementera koden i organisationen? 
 

7. Vilka delar av företaget är integrerade i arbetet med koden?  
 

8. Hur har era kostnader påverkats i och med införandet av koden? 
 

9. I hur stor omfattning gör ni avvikelser från koden?  
 

10.  Hur går ni tillväga för att få ihop tillräcklig information till avvikelserna så att 
marknaden kan känna förtroende för er? 

 
11. Hur ser arbetet med bolagsstyrningsrapporten ut?  

 
12. Vad anser ni att en bra bolagsstyrningsrapport ska innehålla?  

 
13. Använder ni någon särskild modell för intern kontroll? 

 
14. Tycker ni att kodens innehåll vad gäller intern kontroll är tillräcklig och går det att 

tillämpa i praktiken? 
 
15. Har arbetet med intern kontroll förändrats sedan införandet av koden? 

 
16. Anser ni att den interna kontrollen förbättrats i och med införandet av koden? 

 
 
Tack för att vi får möjlighet att intervjua er, det är till stor hjälp i vårt fortsatta arbete med 
uppsatsen! 
 
Vi skickar gärna en kopia på det vi skrivit så ni kan kontrollera och kommentera eventuella 
misstolkningar. 
 
Vänliga hälsningar 
Tobias Eriksson och Emma Lindevall



Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till representant för Kollegiet för svensk bolagsstyrning: 
 

1. Vad tycker ni om den reviderade kodens införande? 
 

2. Tror ni att koden ger ett ökat förtroende från aktieägarna? Ökar den kvalitetsintrycket 
av företaget? 

 
3. Tror du att införandet av den reviderade koden har inneburit stora förändringar 

organisatoriskt för de berörda bolagen? Och i så fall hur? 
 

4.  Vilka delar av koden tror du har varit svårast för bolagen att implementera? Vilka 
delar tror du bolagen behöver mest hjälp med?  

 
5. Du har i artikeln ”Vett och etikett, nu för alla börsnoterade bolag” i Balans nr 6-

7/2008 att det vuxit fram en myt att införandet av koden i bolagen skulle bli både svårt 
och dyrt: 
 
Tror du att den här uppfattningen fortfarande lever kvar hos bolagen eller tror du att de 
ändrat uppfattning efter införandet? 
 
Tror du bolagens kostnader har påverkats, och i så fall hur? Om ja, tror du att det 
endast är i ett initialt skede eller är något bestående? 

 
6. Tror du att bolagen kommer göra många avvikelser och om så är fallet vilka delar tror 

du kommer vara de vanligaste områdena? 
 

7. Tror du det är vanligt att bolagen har en modell för intern kontroll som till exempel 
Coso-modellen eller utformar sina egna modeller? 

 
8. Anser du att den reviderade koden förbättrar den interna kontrollen i bolagen? Om ja, 

på vilket sätt? 
 

9. Hur ser arbetet ut med koden framledes? Kommer det komma ytterligare en 
revidering? Om ja, när? 

 
Vilka delar tror du kommer ligga i fokus vid en eventuell ytterligare revidering? 
 

 
Tack för att vi får möjlighet att intervjua er, det är till stor hjälp i vårt fortsatta arbete med 
uppsatsen! 
 
Vi skickar gärna en kopia på det vi skrivit så ni kan kontrollera och kommentera eventuella 
misstolkningar. 
 
Vänliga hälsningar 
Tobias Eriksson och Emma Lindevall



 


