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Sammanfattning  

Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet skakades USA av stora 

redovisningsskandaler.  Som en följd av dessa skandaler infördes den amerikanska lagen SOX 

år 2002 för att återskapa förtroendet för bolagens finansiella rapporter. Även Sverige 

drabbades av redovisningsskandaler, främst Skandia-affären, vilket resulterade i att 

Bolagskoden uppkom. Då bolag agerar på fler marknader än den inhemska kan problem 

uppstå med vilka redovisningsstandarder som bolagen skall efterfölja. Uppsatsen ämnar 

undersöka om Bolagskoden bör harmoniseras med SOX, när det gäller den interna kontrollen. 

För att kunna besvara denna frågeställning har fyra delsyften tagits fram. Tillvägagångssättet 

för uppsatsen grundar sig på en kvalitativ ansats då regelverken som jämförs är av kvalitativ 

karaktär. Data inhämtas till största delen från skriftliga källor och kompletteras med en 

undersökning av 15 bolags årsredovisningar samt intervjuer. De teorier som är relevanta för 

uppsatsen är Bolagsstyrning, Intressentmodellen, COSO-modellen, Agentteorin samt CSR. 

Författarna har även använt vetenskapliga artiklar och tidigare forskning för att erhålla 

ytterligare djup i diskussionerna. Bolagskoden omfattar alla börsbolag på A-listan samt de 

bolag på O-listan med ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor. Syftet med 

Bolagskoden är att förbättra bolagsstyrningen och den interna kontrollen samtidigt som 

kunskapen och förtroendet för bolagens redovisning ska förstärkas. Koden verkar som ett 

komplement till Aktiebolagslagen. Grundprincipen är ”följ eller förklara”. Avvikelser ska 

motiveras av bolagen. En bolagsstyrningsrapport med information om hur Bolagskoden 

tillämpas skall bifogas bolagens årsredovisning. SOX är en lag som berör alla bolag, såväl 

amerikanska som utländska, som agerar på den amerikanska marknaden. Bolag kan även 

beröras av SOX indirekt genom att de sköter en del av bolagens verksamhet via outsourcing 

eller är underleverantörer. Syftet med lagen är att återställa investerarnas, de anställdas samt 

den aktieköpande allmänhetens förtroende för noterade bolag samt att garantera att den 

information som finns i den finansiella rapporteringen stämmer med verkligheten. Efter 

genomgång av de 15 utvalda bolagen fann författarna att bolagen har en tendens att avvika 

från samma punkter. Dessa är: 2.1.2 och 2.1.3 som behandlar valberedningen, 3.8.2 som 

behandlar bolagens revisionsutskott samt 4.2.1 som behandlar ersättningsutskott och dess 

oberoende. Uppsatsen visar att det existerar skillnader mellan regelverken. Den primära 

skillnaden är att Bolagskoden grundar sig på ”följ eller förklara”- principen. SOX däremot 

grundar sig på ”följ”- principen. Författarna anser att vissa av regelverkens skillnader kan 

användas för att utveckla Bolagskoden till det bättre. En harmonisering av Bolagskoden och 
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SOX bör ske gällande dessa skillnader. Den ökade globaliseringen leder till att mer enhetliga 

redovisningsstandarder efterfrågas, vilket är problematiskt då nationernas 

redovisningstraditioner och samhällsstrukturer skiljer sig markant åt. Att implementera SOX 

fullt ut i Sverige skulle troligtvis inte fungera i praktiken då Sverige generellt sett inte har 

samma hårda sanktionssystem mot brott som USA har. En kompromiss mellan regelverken 

skulle kunna öka incitamentet för ansvarstagande och skapa en bra miljö för god 

redovisningssed anser författarna.  Genom denna uppsats har författarna kommit fram till att 

Bolagskoden inte fungerar i sin nuvarande form, men att applicera SOX fullt ut är inte ett 

alternativ. Författarna förespråkar en striktare regelsamling än den som existerar i Sverige.
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DEFINITIONER 

Bolagskoden: författarna använder detta ord som ett sammantaget begrepp för Svensk Kod 

för Bolagsstyrning. 

CSR: Corporate Social Responsibility. 

FASB: Financial Accounting Standards Board. 

Finansiella rapporter: består av en balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys samt 

kompletterande information i form noter, andra redogörelser och tilläggsupplysningar.  Syftet 

är att tillhandahålla information rörande bolagets finansiella ställning och resultat. 

Rapporterna visar även bolagsledningens förmåga att sköta bolaget och ansvara för de 

resurser som de fått tilldelade.1 

IASB: International Accounting Standards Board. 

Intern kontroll: en process som påverkas av en mängd variabler, exempelvis styrelse och 

ledning, vars syfte är att ge en försäkring om att bolagets redovisning av finansiella rapporter 

är tillförlitlig och efterföljer de lagar och normer som existerar inom området.2  

Kodgruppen: en kommitté med ansvar för att utvärdera remissinstansernas synpunkter på 

eventuella förändringar av Bolagskoden.3 

Ledning: författarna till uppsatsen använder detta ord som ett sammantaget begrepp för 

verkställande direktör, Chief Executive Officer, och ekonomichef, Chief Financial Officer.  

Securities Exchange Commission, SEC: amerikanska motsvarigheten till 

Finansinspektionen.4 SEC har fått makten att bland annat reglera, registrera och övervaka 

aktiemarknaden, föra register över samtliga bolag som agerar på de amerikanska börserna 

samt att kräva att finansiella rapporter som är reviderade och aktuella ska arkiveras hos SEC.5 

SOX: författarna använder detta ord som ett sammantaget begrepp för Sarbanes-Oxley Act. 

                                                 
1 FAR 2006. s. 9-11 
2 FAR & Svenskt Näringsliv. 2005 s. 2 
3 SOU 2004:130. s. 3 
4 http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml 
5 Jackson, P.M & Fogarty,T.E. 2005. s. 5 
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1. Inledning 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som belyser bakgrunden till problemområdet. Efter detta 

klargörs uppsatsens problemformulering, frågeställning och syfte. Avsnittet avslutas med 

definitioner av centrala begrepp för uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

Sarbanes-Oxley Act infördes efter de stora redovisningsskandalerna i USA i slutet på 

1900-talet och början av 2000-talet. Stora bolag såsom Enron och WorldCom lyckades genom 

kreativ bokföring förskingra ca 30 miljarder US dollar vilket minskade människors förtroende 

för redovisning och revision. Skandalerna resulterade i att en utredning, ledd av Paul Sarbanes 

och Michael Oxley, tillsattes och att en ny lag stiftades sommaren 2002. Lagen benämns 

”Accounting reform and investor protection act of 2002”
6. I folkmun kallas lagen Sarbanes-

Oxley Act efter utredarna. Lagen innebar den mest signifikanta lagförändring som genomförts 

i USA sedan de ursprungliga lagarna inom området instiftades på 1930-talet.7 Syftet med 

lagen var att öka transparensen inom redovisningen samt att riskhantering och kontroll av 

bolagens verksamheter skulle förenklas.8 Lagen syftar även till att skydda aktieägarnas och 

investerarnas intressen.9 Tidigare var bolagens verkställande direktörer och ekonomichefer 

inte tvungna att intyga att redovisningsprocessen skett på ett korrekt sätt. I och med SOX 

måste numera ledningen intyga att processen i moderbolag, dotterbolag och intressebolag gått 

korrekt till. Lagen gäller bolag som är börsnoterade i USA eller har värdepapper emitterade på 

den amerikanska marknaden. Även revisionsbyråerna påverkas av lagen och måste anpassa 

sin verksamhet efter de nya redovisningsstandarderna. 10 & 11 

Även Sverige har drabbats av redovisningsskandaler, mest uppmärksammat är Skandia-

affären som uppdagades under 2002. Detta föranledde förändringar i existerande lagstiftning 

och regelverk. Idag måste svenska bolag som är noterade på Stockholmsbörsen följa 

Aktiebolagslagen (2005:551). Alla aktiebolag på A-listan, samt de bolag på O-listan med ett 

marknadsvärde över tre miljarder svenska kronor, måste agera efter Bolagskoden. Denna är 

svenskt näringslivs egen regelsamling. Reglerna trädde i kraft sommaren 2005 och syftar till 

att ägarnas intressen alltid ska vara främsta fokus för bolagen. Koden bygger på marknadens 

                                                 
6 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:s2673pcs.txt.pdf 
7 Prentice, R. 2005. s. 1 
8 http://hps.se/page?id=412   
9 http://www.aboutsarbanesoxley.com 
10 http://hps.se/page?id=412 
11 Svernlöv, C. & B:son Blomberg, E. 2003 

http://hps.se/page?id=412
http://hps.se/page?id=412
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självreglering och avvikelser är inte straffsanktionerade. Organet Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning grundades för att se till att Bolagskoden vidareutvecklas allt eftersom 

samhällets krav och förväntningar förändras.12 

1.2 Problemformulering  

Den ökade globaliseringen leder till att gränserna mellan länder suddas ut. Många bolag 

agerar på fler marknader än den inhemska vilket innebär att bolagen kan stöta på problem när 

det gäller redovisningen av exempelvis utländska dotterbolag. Redovisningen i olika länder 

påverkas av respektive lands kultur och samhällsstruktur vilket innebär att ländernas 

redovisningsstandarder avviker från varandra. Många länder har på senare år övergått till att 

använda IASB:s rekommendationer. USA:s motsvarighet, FASB, och IASB har skrivit på ett 

gemensamt policydokument om att sträva efter att eliminera de skillnader som finns mellan 

deras olika redovisningssynsätt. Detta gör att redovisningsnormerna börjar harmoniseras 

världen över. Nuvarande svensk redovisningsnorm är principbaserad till skillnad från USA 

som är regelbaserad. I USA finns klara regler på vad man får och inte får göra 

redovisningsmässigt, medan Sveriges norm är utformad mer som en ram. Risken med de 

regelbaserade normerna är dock att det alltid finns utrymme att komma undan dessa klara 

regler genom kryphål i lagstiftningen. Medlemsländerna i den Europeiska Unionen är 

tvingade att använda sig av IASB:s rekommendationer. Detta synsätt är mer likt det 

amerikanska synsättet än det svenska, vilket innebär att svensk redovisningsstandard har 

förändrats på senare år. 

Många svenska publika bolag som agerar på den amerikanska marknaden efterföljer redan 

SOX men de publika bolag som bara agerar på den svenska marknaden behöver inte följa 

lagen. Även om bolagen endast agerar på Sveriges inhemska marknad så finns det fortfarande 

aktieägare och andra intressenter som vill ha fullgod insyn i bolagen och dess verksamhet. 

Uppsatsen ämnar diskutera om Sverige behöver ha en motsvarighet till SOX. 

1.3 Frågeställning och syfte 

Avsikten med denna uppsats är att titta närmre på om det finns avsnitt i SOX som kan 

anpassas till Bolagskoden. Fokus kommer att läggas på den interna kontrollen och dess 

påverkan på bolagens finansiella rapporter.  

Uppsatsen har ett huvudsyfte:    

 Bör Bolagskoden harmoniseras med SOX gällande intern kontroll? 

                                                 
12 http://www.corporategovernanceboard.se/sv/ 
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För att kunna besvara denna fråga har författarna tagit fram fyra delsyften: 

o Finns det skillnader i hur Bolagskoden och SOX hanterar den interna 

kontrollen? 

o Om ja, vilka? 

o Kan skillnaderna användas för att utveckla Bolagskoden till det bättre? 

o Om ja, bör Bolagskoden bli lagstadgad? 
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer valet av metodiskt angreppssätt att förklaras och motiveras samt att 

tillvägagångssättet för att samla in data kommer att beskrivas. Avslutningsvis kommer 

författarna att argumentera kring uppsatsens validitet och reliabilitet. 

2.1 Val av metodiskt angreppssätt 

Inom forskning finns det två metoder för att samla in data, kvalitativ och kvantitativ metod. 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ ansats då data som används är av mjuk karaktär och 

behöver bearbetas och tolkas.13  De två regelverken som jämförs är av kvalitativ karaktär och 

utifrån uppsatsens frågeställning var valet av metod självklart.   

2.2 Datainsamling 

Data till denna uppsats inhämtas till största del från skriftliga källor. Skriftliga källor ses som 

sekundära data, då informationen redan finns sammanställd i form av exempelvis 

vetenskapliga artiklar. Fördelar med denna metod är att data är lättillgänglig och kostnaden 

för att få tag på data är låg. Data är även beständig och kan lätt kontrolleras av utomstående. 

Nackdelarna är att data är sekundär och trovärdigheten kan ifrågasättas dels genom att 

forskaren måste bedöma ursprungskällans trovärdighet och dels genom att forskarens egna 

tolkningar kan ha påverkat objektiviten i informationen.14 Forskning kan kritiseras till viss del 

eftersom forskarna omedvetet genomför en selektiv observation och tolkning av det material 

de har till sitt förfogande.15  

Uppsatsen innefattar även en undersökning av 15 slumpmässigt utvalda bolag, noterade på 

Stockholmsbörsen. Årsredovisningarna inhämtades från respektive bolags hemsida och är alla 

från 2006. Genom att studera bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter ämnar 

författarna att ta reda på hur många bolag som följer respektive avviker från Bolagskoden. 

Data är sekundär och är lättillgänglig då alla aktiebolag är lagstadgade att upprätta och 

offentliggöra en årsredovisning.16 

Författarna till denna uppsats närvarade vid ett seminarium som berörde SOX och 

Bolagskoden och data inhämtas härifrån. Dessa data kan sägas vara både primär och sekundär 

då skriftligt material delades ut av seminarieledaren. Dessa data kan kritiseras på liknande sätt 

                                                 
13 Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003. s. 70 
14 Denscombe, M. 2000. s. 201 
15 Johannessen , A. & Tufte, P.A. 2003. s. 26-28 
16 Bokföringslagen (1999:1078). 6 kap 1§ 
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som skriftliga källor då seminarieledarens förkunskaper och värderingar kan ha påverkat 

objektiviteten i materialet. Vid seminariet genomfördes löpande diskussioner rörande ämnet 

och deltagarna hade möjlighet att påverka innehållet i diskussionerna. Kunskapen som 

diskussionerna genererade bör ses som primär data. 

Data kompletteras med intervjuer. Författarna har valt att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjufrågorna är då delvis förstrukturerade men ordningsföljden på frågorna är 

inte fastlagd. Författarna till uppsatsen upprättar en intervjuguide där generella teman och 

övergripande frågor tas upp. Dessa olika teman och övergripande frågor kan kopplas till 

problemformuleringen och uppsatsens syfte. Semistrukturerade intervjuer ökar flexibiliteten 

genom att intervjuarna kan anpassa frågorna efter hur intervjun utvecklar sig. Det ges även 

möjlighet att ställa utvecklande och fördjupande frågor. Denna typ av intervju ger en bra 

balans mellan standardisering och flexibilitet.17 Nackdelen med intervjuer är att de är 

tidskrävande samt att respondenten kan påverkas av intervjuaren genom dennes sätt att agera 

under intervjun. En stor nackdel är att analysen av data vid semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer är komplicerad, då data inte är kodad i förväg.18  

Författarna har valt att intervjua Sirpa Andersson, certifierad i SOX och driver bolaget IC 

InterCompliance AB, samt Lars Dykert som driver LRD Revision och Rådgivning. Dessa två 

respondenter valdes ut tack vare sina goda kunskaper inom området samt att författarna fick 

god kontakt med dessa under seminariet.  

2.3 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad 

mätning. Med andra ord hur tillförlitlig är den data som uppsatsen grundar sig på. 19 

Informationen rörande SOX härstammar från lagtexten och informationen rörande 

Bolagskoden härstammar från dels Statens Offentliga Utredningar och dels från regelverket 

Svensk kod för bolagsstyrning. Dessa källor har en hög reliabilitet då de är tillförlitliga och 

trovärdiga och skulle generera likvärdig information vid ett annat undersökningstillfälle. Data 

samlas delvis in genom intervjuer och detta kan påverka reliabiliteten genom att 

respondentens svar kan tolkas felaktigt samt att intervjuarna kan påverka respondenten på 

grund av den så kallade intervjuareffekten.20 

                                                 
17 Johannessen. A. & Tufte, P.A. 2003. s. 96-100 
18 Denscombe, M. 2000. s. 163 
19 Johannessen. A. & Tufte, P.A. 2003. s. 28  
20 Denscombe, M. 2000. s. 162 
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Validitet innebär hur väl data representerar det problem som uppsatsen ämnar undersöka.21 

Författarna använder sig av intervjuer vilket leder till att validiteten är hög på den data som 

intervjuerna genererar.22 Validitet har även att göra med hur generaliseringar kan göras utifrån 

det urvalet författarna valt att göra.23 Något bortfall har ej skett när det gäller den empiriska 

undersökningen, vilket resulterat i att validiteten på så sätt är hög. Dock kan validiteten 

kritiseras då urvalet till den empiriska undersökningen är relativt litet och en generalisering 

till populationen är därför riskabel. Ett par utvalda respondenter till intervjuer har valt att inte 

besvara författarnas frågor. Författarna anser ändå att validiteten är hög då de respondenter 

som svarat är handplockade och kompletterar varandra väl.  

Sammanfattningsvis kan nämnas att en hög reliabilitet inte nödvändigtvis innebär att 

validiteten är hög, medan en hög validitet är en förutsättning för hög reliabilitet.24 

                                                 
21 Johannessen. A. & Tufte, P.A. 2003. s. 267 
22 Denscombe, M. 2000. s. 162 
23 Johannessen, A. & Tufte, P.A. 2002. s. 240-241 
24 www.infovoice.se/fou 



Att: Curt Scheutz 
2007-06-08 

Helena Andersson 14(43)   
Tove Jälmestål 

3. Teori och tidigare forskning 

I följande avsnitt sker en genomgång av terminologin och teorin kring de områden uppsatsen 

avser att behandla. 

3.1 Bolagsstyrning 

Bolagskoden bygger på begreppet bolagsstyrning som på engelska kallas ”corporate 

governance”. Bolagsstyrning förklarar hur bolag som inte styrs av sina ägare skall styras i 

enlighet med ägarnas intressen.25 Begreppet innebär att man ska styra bolag på ett sätt som 

uppfyller aktieägarnas krav på avkastning på deras investerade kapital. Bolagsstyrning är en 

fundamental förutsättning för att näringslivet skall fungera och bidrar till samhällsekonomins 

tillväxt och effektivitet. 26  

Svensk modell för bolagsstyrning grundar sig på lagar, såsom Aktiebolagslagen och 

Årsredovisningslagen samt på självreglerande regelverk och vedertagen praxis inom området. 

Modellen har en strikt makt- och ansvarsfördelning mellan ägarna, styrelsen, verkställande 

direktör samt revisorer.27 
 

 

Fig.3.1 ”Svensk modell för bolagsstyrning”. Källa: http://www.corporategovernanceboard.se/sv/0000080.asp  

 

                                                 
25 http://www.corporategovernanceboard.se/sv/0000003.asp 
26 Svernlöv, C. 2005. s. 3 
27 http://www.corporategovernanceboard.se/sv/0000080.asp 
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Nedan redogörs kortfattat för de olika aktörernas funktioner i bolaget: 28 

Bolagsstämma: ägarnas möjlighet att utöva sin makt. Är bolagets högsta beslutande organ. 

Styrelsen: skall förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsen agerar självständigt från ägarna, 

men ägarna har möjlighet att kalla till en extra bolagsstämma och välja ny styrelse. 

Verkställande direktör: ansvarar för bolagets fortlöpande förvaltning och arbetar efter 

styrelsens anvisningar. 

Revisorerna: granskar bolagets räkenskaper och årsredovisning, samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Revisorerna skall rapportera till ägarna. 

 

Om ett bolag har många olika ägare är risken stor att bolaget inte kommer att kunna styras 

med alla ägarnas intressen för ögonen. Det kan även finnas incitament för bolagsledningar att 

ha andra krav än ägarna på exempelvis avkastning då det kan finnas avkastningsbaserade 

bonusprogram till bolagsledningen som inträder vid en specifik avkastning. För att 

undkomma denna problematik hos icke ägarledda bolag har det upprättats flertalet 

bolagskoder i Europa och övriga världen.29 Det finns dock ingen gemensam internationell 

bestämmelse som definierar vad god bolagsstyrning innebär, men Europakommissionen 

förespråkar att man inte skapar en gemensam bolagsstyrningskod då skillnaderna i 

samhällsuppbyggnad och ekonomisk struktur hos unionens medlemsländer är stora. 

Europakommissionen rekommenderar istället att nationella koder för bolagsstyrningen 

skapas. Dessa ska följa principen ”comply or explain” som på svenska översätts till ”följ eller 

förklara”. Detta är den grundprincip som Svensk kod för bolagsstyrning bygger på.
30 

3.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen bygger på att det finns en mängd aktörer som vill delta och kunna påverka 

hur ett bolag sköts. Intressenterna kan vara både interna och externa.31 Modellen grundar sig 

på att bolag strävar efter att få en tillfredsställande vinst som baseras på en viss 

anspråksnivå.32 De olika intressenterna har alla sina egna krav och förväntningar på bolaget 

och dess utveckling. Det är omöjligt för bolagen att tillfredsställa alla intressenternas krav och 

förväntningar vid samma tidpunkt. Bolagen och deras ledningar måste därför utvärdera och 

prioritera vilka intressenter som ska tillfredsställas i första hand. Bolagets ledning finns i 

                                                 
28http://www.corporategovernanceboard.se/sv/0000080.asp 
29http://www.corporategovernanceboard.se/sv/0000003.asp 
30 Svernlöv, C. 2005. s. 4 
31http://webzone.k3.mah.se/kit02018/skrifter/designito.pdf 
32 Kullvén, H, Ax, C. och Johansson C. 2002. s. 41 
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navet av ett hjul och styr verksamheten. Intressenterna är framförallt ägarna, anställda, 

samhället och marknaden.33 På senare år har man börjat se intressentmodellen som dynamisk 

snarare än statisk.34 Istället för att se ledningen som en stark och självständig aktör som ställer 

övriga aktörer mot varandra för att uppnå balans har man börjat se på ledningen som vilket 

intressent som helst. För att ytterligare förstärka det dynamiska synsättet sätts dessa olika 

intressenter mitt i navet och man undersöker vilka deras intressenter är.35 

 

Fig. 3.2  ”Intressentmodellen” Källa: http://hem.fyristorg.com/morgano/pol11.htm 

 

3.3 COSO - modellen  

Det ställs höga krav på intern kontroll i bolagen. Genom COSO-modellen har bolagen ett 

ramverk att följa för att genomföra och registrera den interna kontrollen.36 SOX använder sig 

av COSO-modellen som ett hjälpmedel för att underlätta upprättandet av bolagens interna 

kontroll. COSO står för Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission. Detta är en frivillig, privat organisation vars uppgift är att förbättra kvalitén på 

de finansiella rapporterna.37 COSO definierar intern kontroll som reliabilitet i finansiell 

rapportering, effektivitet i processerna samt att kontrollen följer de lagar och föreskrifter som 

existerar. COSO anser att intern kontroll skall fungera som en process och som ett hjälpmedel 

                                                 
33http://www.sverigesinformationsforening.se/kalender/utbildning/page4401.aspx 
34http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212743&i_word=intressentmodellen&i_h_
text=1&i_rphr=intressentmodellen 
35http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212743&i_word=intressentmodellen&i_h_
text=1&i_rphr=intressentmodellen 
36 Dykert, L. 2006 
37http://thecaq.aicpa.org/Resources/Sarbanes+Oxley/Committee+of+Sponsoring+Organizations+of+the+Treadw
ay+Commission.htm 
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http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212743&i_word=intressentmodellen&i_h_text=1&i_rphr=intressentmodellen
http://thecaq.aicpa.org/Resources/Sarbanes+Oxley/Committee+of+Sponsoring+Organizations+of+the+Treadway+Commission.htm
http://thecaq.aicpa.org/Resources/Sarbanes+Oxley/Committee+of+Sponsoring+Organizations+of+the+Treadway+Commission.htm
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för att uppnå målet om en korrekt intern kontroll. Bolagens interna kontroll påverkas inte 

enbart av policys och dokument, utan även av människorna i bolaget, på alla nivåer.38 

COSO - modellen består av fem hörnstenar;39 

Kontrollmiljön: olika faktorer i bolaget som påverkar kontrollmedvetandet i organisationen, 

exempelvis ledningens attityd till kontroll av bolagets verksamhet.  

Riskbedömning: en genomgång av de externa och interna riskerna som existerar, samt 

åtgärdsplaner för att hantera riskerna. 

Information och kommunikation: informationen som behövs för att styra och kontrollera 

bolaget måste identifieras, registreras, bearbetas och kommuniceras i rätt tid och i rätt form. 

Ledningens styrsystem och återkoppling nedifrån kedjan upp till ledningen. 

Kontrollåtgärder: kombination av organisatoriska, exempelvis ansvarsfördelning och 

attestordning, samt systemmässiga, exempelvis manuella och programmerade, kontroller. 

Övervakning och uppföljning: fortlöpande övervakning och utvärdering av policys och 

riktlinjer. 

3.4 Agentteorin 

Agentteorin grundar sig på nationalekonomisk forskning och började växa fram under slutet 

av 1970-talet.40 Det finns två olika roller inom agentteorin. Agenten, som är den part som ska 

utföra det arbete som efterfrågas, samt principalen, som är den part som vill ha någonting 

utfört. Teorin föreslår att den självupptagna och opportunistiska agentens intresse hamnar i 

konflikt med principalens. 41 Teorin lägger fokus på kontraktet mellan dessa parter. Kontraktet 

utformas utifrån den befintliga kunskapen som parterna har, vilket resulterar i en osäkerhet 

om framtida omvärldsfaktorer. Parterna blir inte jämbördiga då man ingår kontraktet med 

olika förkunskaper och olika tillgång på relevant information. Agentteorin förknippas ofta 

med antagandet om att parterna agerar utifrån att maximera sin egen nytta, dock innefattar 

teorin fler antaganden och förutsätter att parterna agerar enligt dessa. Antagandena är:42 

 Parterna ska fatta självständiga beslut. Det slutliga beslutet om kontrakt ska ingås 

ligger hos agenten och principalen. 

 Parterna agerar för sitt eget intresse, de vill maximera sin egen nytta och inte 

affärspartnerns. 

                                                 
38www.coso.org/key.htm 
39 Dykert, L. 2006 
40 Norman, A. 2005. s. 16-18. 
41 Wasserman, N. 2006. s. 960-976. 
42 Norrman, A. 2005. s. 16-18. 
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 Parterna har individuella mål. 

 Parterna är olika benägna att ta risker. 

 Parterna är begränsat rationella, oavsett hur gärna de vill vara rationella. 

 Parterna kan förvränga eller hemlighålla information för att maximera sin egen nytta. 

 Information är en produktionsfaktor, vilket innebär att den går att skaffa för rätt pris. 

 

Fig 3.4 “Agentteorin”  Källa: Norman, A. 2005 

 

3.5 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility innebär att bolag på frivillig basis engagerar sig i hur 

samhället där bolaget verkar utvecklas.43 Begreppet CSR har funnits i över 70 år trots detta 

har det ännu inte utvecklats någon vedertagen definition som belyser begreppet.44   

Världsbankens definition av CSR lyder:45  
 “...is the commitment of business to contribute to sustainable economic 
development, working with employees, their families, the local community and 
society at large to improve their quality of life, in ways that are both good for 
business and good for development.” 
 

 

 

                                                 
43 http://www.csrsweden.se/se/omcsrsweden/ 
44 Whitehouse, L. 2006 s. 279 
45http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEVCOMMENG/EXTDEVCOMSUSDEVT/
0,,contentMDK:20243787~menuPK:509009~pagePK:64146915~piPK:64146896~theSitePK:423901,00.html 
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EU-kommissionen definierar begreppet på följande sätt:46  
“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 
business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary 
basis” 
 

CSR berör alltså bolagens ansvar gentemot det samhälle bolaget bedriver sin verksamhet i. 

Både den sociala och miljömässiga aspekten samt arbetet med CSR bör integreras i bolagets 

verksamhetsplaner och strategier.47 Enligt EU-kommissionen handlar CSR om att försöka 

tillfredställa kundernas behov samtidigt som bolagen ska ta hänsyn till andra intressenters 

förväntningar på bolagen. Genom att bidra positivt till samhället och miljön är tanken att 

bolagens konkurrenskraft ökar gentemot de bolag som inte tar någon hänsyn.48 

3.6 Tidigare forskning 

Sedan SOX infördes 2002 har lagen kritiserats bland sakkunniga och media för att vara alltför 

komplex. Kritiken var bland annat att lagen ledde till höga kostnader och ansågs vara onödig 

för bolagen. Från början betraktades redovisningsskandalerna som ett amerikanskt fenomen, 

men allt eftersom tiden har passerat har sakkunniga insett att det faktiskt är ett globalt 

problem.49 De aktuella diskussionerna handlar om att lagen och USA:s traditionella 

redovisningsnormer är komplexa och därmed hämmar utländska bolag att expandera på den 

amerikanska marknaden. PCAOB har tillsammans med SEC, IASB och FASB tagit fram ett 

förslag till lösning på problemet. De hoppas att bolagens situation kommer att förenklas 

kommande år då USA förväntas gå ifrån sin regelbaserade redovisningsnorm och röra sig mer 

mot en principbaserad normgivning. De amerikanska redovisningsorganen har insett att det 

regelbaserade och komplexa redovisningssystem som har utvecklats i landet inte kommer att 

fungera på lång sikt.50  FASB:s ordförande Bob Herz uttalar sig:51 

 
“The world is complex, modern buisness is complex, and they´re doing complex 
transactions. Then you put on top of that complexity a mass of volume of detail of 
GAAP and SEC rules. So you´ve got natural complexity combined with rules 
complexity as well.” 

 
Organen anser att en mer principbaserad redovisning skulle öka utländska bolags incitament 

att etablera sig på den amerikanska marknaden och detta skulle då resultera i en ökad välfärd 

                                                 
46http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm  
47http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm  
48http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/introduction_sv.pdf  
49 The American Journal of International Law, 2005, s. 493 
50 Dzinkowski, R. 2007. s. 43-44 
51 Dzinkowski, R. 2007. s. 44 

http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/introduction_sv.pdf
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för landet. Ju mer US GAAP återspeglar en principbaserad norm desto lättare kommer det att 

bli att jämföra redovisningsbegrepp världen över då de olika organen till stor del då kommer 

att använda sig av samma benämningar och liknande standarder.52 Den främsta förändringen 

SEC förespråkar är en förenkling av sektion 404 som berör intern kontroll. Fokus ligger enligt 

SEC och PCAOB på att förenkla och eliminera onödigt kostsamma krav på intern kontroll hos 

mindre bolag.53 Förändringarna av lagen har fått mottaga både positiv och negativ kritik. De 

negativa rösterna menar bland annat att de amerikanska bolagens internationella 

konkurrenskraft försämras. Några kritiker menar att trots de föreslagna ändringarna kommer 

kostnaderna för bolagen att bli anpassade till SOX ändå inte att minska tillräckligt mycket för 

att motivera de omfattande förändringarna. Den positiva kritiken framhäver.54 

                                                 
52 Dzinkowski, R. 2007. s. 44 
53 Accounting Today. 2007. No 8. s. 4 
54 Accounting Today. 2007. No 6. s. 30 
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4. Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt redovisas en allmän genomgång av Svensk Kod för Bolagsstyrning och 

Sarbanes-Oxley Act. 

4.1 Svensk kod för Bolagsstyrning 

4.1.1 Allmänt 

Debatten kring bolagsstyrning aktualiserades i mitten på 80-talet. Den första regleringen 

gällande bolagsstyrning var Aktiebolagslagen, som från och med 1990 stod under 

Aktiebolagskommitténs överseende. Kommittén såg över och moderniserade aktiebolagslagen 

så att den skulle anpassas till dagens samhälle. Det var inte förrän 1993 som policys rörande 

bolagsstyrning publicerades och idag är det vanligt att stora bolag har en egen policy 

beträffande bolagsstyrning. Det finns flera självreglerade organ i Sverige såsom 

Stockholmsbörsen, Näringslivets Börskommitté och FAR, vilka bidrog med sin syn på 

ägarstyrning, men det har aldrig funnits en allmänt vedertagen policy innan man presenterade 

Svensk kod för bolagsstyrning den 16 december 2004. Bolagskoden utsattes för kritik för att 

koden från början skulle omfatta även mindre bolag, samt att den hade en väldigt bred 

målgrupp.55 Enligt Statens Offentliga Utredningar 2004:130 hade inte Kodgruppen mandat 

för att tydliggöra vilka bolag som skulle beröras, utan denna uppgift borde lämnas över till 

marknadsplatser och börser som kontraktsmässigt kan besluta om bolagens hantering av 

bolagsstyrning. Det enda som Kodgruppen kan göra är att rekommendera vilka bolag som ska 

tillämpa Bolagskoden, samt se till att koden är anpassad till många olika typer av bolag.56 

Således bestämde Aktiemarknadsbolagens Förening och Stockholmsbörsen att Svenska Kod 

för Bolagsstyrning enbart skulle omfatta alla bolag på A-listan och bolag på O-listan med ett 

marknadsvärde som överstiger 3 miljarder kronor. Reglerna beträffande detta gäller från och 

med den 1 juli 2005. 57 

4.1.2 Syftet 

Syftet med den svenska bolagskoden är att förbättra bolagsstyrningen och den interna 

kontrollen samtidigt som kunskapen och förtroendet för bolagens redovisning ska förstärkas. 

Kodgruppen vill att effektiviteten i näringslivet, konkurrenskraften samt förtroendet för den 

                                                 
55 Svernlöv, C. 2005. s. 5-10 
56 SOU 2004: 130. s. 11 
57 Dykert, L. 2006. 
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svenska kapitalmarknaden ska stärkas. Tanken med Bolagskoden är att höja kunskapen för 

svensk bolagsstyrning hos utländska investerare och aktörer på den internationella marknaden 

för att på så sätt öka svenskt näringslivs tillgång på utländskt kapital.58 Koden verkar som ett 

komplement till Aktiebolagslagen för att kunna upprätthålla god bolagsstyrning. 

Bolagskoden grundprincip är ”följ eller förklara”, vilket innebär att om bolaget avviker mot 

kodens regler måste bolaget kunna förklara och motivera varför man har valt att inte följa 

kodens rekommendationer.59 Om bolaget avviker från kodens regler skall bolaget lämna en 

godtagbar förklaring i en särskild rapport om bolagsstyrning som skall finnas med i 

årsredovisningen. Blir det för många avvikelser kommer marknaden själv att säga ifrån och 

inte investera i bolaget; marknaden använder sig av en självreglering vilket är grundtanken 

med bolagskoden. 60 Bolagskodens rekommendationer är inte tvingande och på så sätt kan 

rekommendationerna göras förhållandevis specifika eftersom de enskilda bolagen själva kan 

välja att anpassa sig fullt ut eller delvis till rekommendationen.  Då man istället använder sig 

av ”följ eller förklara”- principen baseras kraven på vad allmänheten förväntar sig av bolagen 

och god bolagsstyrning. Det finns ingen särskild instans eller kommitté som avgör om 

avvikelsen är tillräckligt motiverad eller inte. Marknaden avgör istället om en avvikelse är 

godtagbar eller inte, genom att förtroendet från kapitalmarknaden försämras via eventuella 

avvikelser och detta kan resultera i negativa konsekvenser för bolaget.61 

4.1.3 Innehåll 

Svensk kod om bolagsstyrning är indelad i fem delar: 62 

I. Bolagsstämman. Innehåller regleringar beträffande bland annat kallelse till 

bolagsstämman, platsen för stämman, att en beslutför styrelse samt minst en av bolagets 

revisorer måste närvara.  

II. Tillsättning av styrelse och revisor. Processen för att välja styrelse skall vara styrd av 

ägarna samtidigt som den skall vara transparent och strukturerad. 

III. Styrelse. Denna del reglerar styrelsens uppgifter, storlek och sammansättning, 

ledamöter, ordförande, arbetsformer, finansiell rapportering, intern kontroll och intern 

revision, redovisnings - och revisionsfrågor. 

IV. Bolagsledning. Reglerar den verkställande direktörens uppgifter och ersättning till 

                                                 
58 Svernlöv, C. 2005. s. 6-7 
59 Svernlöv, C. 2005. s. 4 
60 Dykert, L. 2006 
61 Svernlöv, C. 2005. s. 10 -11 
62 Svernlöv, C. 2005. s. 24-128 
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bolagsledningen.  

V. Information om bolagsstyrning. Behandlar bolagsstyrningsrapport, rapport om intern 

kontroll samt information på hemsida. 

4.1.4 Bolagsstyrningsrapport 

Bolaget måste redovisa en bolagsstyrningsrapport tillsammans med årsredovisningen där 

bolaget skall ange hur koden tillämpas samt eventuella avvikelser och motiveringar till dessa. 

Syftet med denna rapport är att samla all relevant information om bolagsstyrningen på en 

gemensam plats i årsredovisningen eller som en extra rapport och på detta sätt erhålla 

översiktlighet och tydlighet över tillämpningen av Bolagskoden. Det finns inga krav på att 

denna rapport skall granskas av en revisor men bolagen måste återge om detta har skett eller 

inte.63 

4.2 Sarbanes-Oxley Act 

4.2.1 Allmänt 

SOX uppkom 2002 efter omfattande redovisningsskandaler i USA som resulterade i att 

förtroendet från investerare och aktieägare gentemot bolagen minskade kraftigt. Vid 

införandet skapades ett statligt kontrollorgan, Public Company Accounting Oversight Board, 

vidare kallad PCAOB. Organets uppgift är att granska bolagen så att deras redovisning 

genomförs på ett korrekt sätt och genom detta ska investerarnas och aktieägarnas intressen 

skyddas.64 Genom SOX har ansvaret för bolagens styrelser men framförallt för bolagens 

ledningar ökat. Tidigare hade dessa nyckelpersoner inget krav på sig att ta ansvar för vad som 

redovisades i de finansiella rapporterna. I och med införande av SOX måste bolagets ledning 

skriva på ett dokument där de intygar att informationen i de finansiella rapporterna är 

korrekt.65 

De bolag som direkt berörs av SOX är amerikanska bolag som är registrerade på någon av 

följande två börser: NYSE eller NASDAQ. Även utländska dotterbolag som bedriver 

verksamhet i USA måste följa lagstiftningen. Svenska bolag som påverkas av detta är 

exempelvis Volvo, Ericsson och Electrolux. Bolag kan även beröras av SOX indirekt genom 

att de sköter en del av bolagets verksamhet via outsourcing, till exempel fakturaprocessen 

eller att bolagen agerar som underleverantörer. Dessa bolag kallas i SOX för ”service 

                                                 
63 SOU 2004:130 s. 50-51 
64 Prentice, R. 2005 s. 11-15 
65 Dykert, L. 2006 
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organizations” och måste lämna en rapport om att de uppfyller SOX:s krav på intern 

kontroll.66 

Bolagen måste följa lagen och kraftiga straffsanktioner har införts om man avviker. 

Sanktioner utgår både om brottet anses ha utförts genom vårdslöshet eller genom avsikt. 67 

SOX kräver även att en speciell revisorskommitté inrättas i bolaget. Denna kommitté har till 

uppgift att överse redovisningsprocessen inom bolaget.68 

4.2.2 Syftet 

Syftet med SOX är att återställa investerarnas, de anställdas samt den aktieköpande 

allmänhetens förtroende för noterade bolag efter redovisningsskandalerna samt att garantera 

att den information som finns i den finansiella rapporteringen stämmer med verkligheten.69 

För att uppnå syftet har fokus primärt lagts på den interna kontrollen, att redovisningen ska 

vara tillförlitlig, revisorers oberoende samt att straffen för brott mot lagen blivit strängare.70  

4.2.3 Innehåll 

SOX består av en inledande del samt 11 avsnitt:71  

I. Public Company Accounting Oversight Board. 

II. Auditor Independence.  

III. Corporate Responsibility. 

IV. Enhanced Financial Disclosures. 

V. Analyst Conflicts of Interest.  

VI. Commission Resourses and Authority. 

VII. Studies and Reports. 

VIII. Corporate and Criminal Fraud Accountability. 

IX. White-Collar Crime Penalty Enhancement. 

X. Corporate Tax Returns. 

XI. Corporate Fraud and Accountability 

Det finns inte några svenska vedertagna begrepp för dessa 11 avsnitt då bolagen inte upplevt 

behov av det då koncernspråket ofta är engelska.72 Författarna har därför valt att använda de 

engelska begreppen. 

                                                 
66 Dykert, L. 2006 
67 Dykert, L. 2006 
68 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:h3763enr.txt.pdf 
69 Jackson, P.M & Fogarty,T.E. 2005. s. 7 
70 Svernlöv, C. & B:son Blomberg, E. 2003 
71 Prentice, R. 2005 s. 7-9 
72 Andersson, S. 2007 
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5. Empiri 

Nedan följer först en redogörelse för skillnaderna mellan Bolagskoden och SOX, där den 

primära skillnaden mellan dessa två presenteras. Detta utgör grunden för presentationen av 

hur Bolagskoden och SOX hanterar den interna kontrollen och den finansiella 

rapporteringen. Efter detta redovisas en genomgång av årsredovisningar från 15 bolag och 

deras bolagsstyrningsrapporter. Slutligen presenteras intervjuerna. 

 
Den primära skillnaden mellan dessa två regleringar är att Bolagskoden grundar sig på ”följ 

eller förklara”- principen. SOX däremot grundar sig på ”följ”- principen. Avviker bolagen 

från Bolagskoden måste avvikelsen motiveras, det finns inga sanktioner utan marknaden 

kommer själv att reglera detta. SOX å andra sidan är en lag, vilket innebär att straff utdöms 

om bolagen bryter mot lagen. Myndighetsorgan i USA, bland annat PCAOB, sköter 

övervakningen av bolagen och ser till att SOX efterföljs. 

5.1 Redogörelse för regler för intern kontroll och finansiell rapportering 

enligt Svensk kod för bolagsstyrning 

”Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 

informerad om och utvärdera bolagets system för intern kontroll fungerar.”73  
 

Syftet med Bolagskodens bestämmelser om intern kontroll är att styrelsearbetet i svenska 

börsbolag successivt skall anpassas till den internationella utvecklingen. Reglerna är 

kortfattade då Kodgruppen anser att detta är ett område där praxis behöver få tid för att 

utformas och utvecklas.74 Styrelsen skall årligen avge en rapport som informerar om hur 

bolagets interna kontroll har fungerat under räkenskapsåret. Denna rapport skall granskas av 

en revisor, dock står det klart och tydligt i bestämmelserna att det inte ska vara en full revision 

utan endast en granskning.75 

Styrelsen ansvarar för bolagets finansiella rapportering och att den överensstämmer med 

befintlig lag, tillämpliga redovisningsstandarder och rekommendationer samt övriga krav som 

existerar för noterade bolag. Bolagskodens bestämmelser föreskriver att det skall framgå vad 

som är formella finansiella rapporter och vad som är övrigt material i delårsrapporterna samt 

årsredovisningen. Bolagen ska även redogöra för vilket eller vilka regelverk som rapporterna 

grundar sig på samt att det måste anges vilka delar av årsredovisningen och delårsrapporterna 

som har granskats av en revisor. Troligen kommer en försäkran i form av underskriftsmening 
                                                 
73 Svernlöv, C. 2005. s. 95  
74 SOU 2004:130 s. 42-43 
75 Svernlöv, C. 2005. s. 97-98 
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av bolagens ledning, att, så vitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

aktuella bestämmelser och god redovisningssed, att bli obligatorisk i Sverige.76 Detta då 

”transparensdirektivet” från EU kommer att implementeras i svensk rätt. Direktivet kräver att 

man lämnar försäkran i årsredovisningen och delårsrapporterna. Kodgruppen valde därför att 

införa detta krav i Bolagskoden innan transparensdirektivet implementerades. En sådan 

underskriftsmening förekommer redan i Finansinspektionens regler om börsprojekt. För att 

undvika tvetydighet är det denna underskriftsmening som infördes i Bolagskoden. 

Bestämmelserna i Bolagskoden innefattar inte bolagens ekonomichef då Kodgruppen ansåg 

att detta skulle resultera i osäkerhet beträffande ansvarsförhållandena mellan styrelsen och 

bolagsledningen.77  

Bolagens halvårsrapport eller niomånadersrapport skall vara föremål för översiktlig 

granskning av revisorer.78 

5.2 Redogörelse för regler för intern kontroll och finansiella rapporter enligt 

Sarbanes-Oxley Act 

Sektion 302 i SOX behandlar den verkställande direktörens och ekonomichefens ansvar 

beträffande informationen som skall tas med i de finansiella rapporterna. Sektionen kräver att 

bolagens ledning intygar att de har granskat de rapporter som har lämnats in till SEC samt att 

dessa rapporter inte innehåller oriktiga uppgifter. Ledningen skall även intyga att de är 

ansvariga för att skapa och upprätthålla de interna kontrollprocesserna samt att effektiviteten i 

dessa processer har utvärderats. De måste rapportera betydande brister, svagheter och 

eventuella förändringar i processerna till revisorerna och revisionskommittén.79  Ett av syftena 

med SOX är att få fram en fungerande struktur för den interna kontrollen. För att uppnå detta 

används COSO - modellen.80 

Ledningen försäkrar att rapporten är korrekt i enlighet med sektion 302. Sektion 404 kräver 

att en intern kontrollrapport bilägges årsredovisningen. 404 kräver även att en revisor 

granskar bolagets interna kontrollrapport på samma sätt som de finansiella rapporterna ska 

granskas och revideras. Målet med sektion 404 är att den information som används för att ta 

fram de finansiella rapporterna ska vara tillförlitlig. SOX kräver att alla som är inblandade i 

kontrollprocesserna, från lagerarbetare till verkställande direktör, lämnar en försäkran om att 

deras del är utförd i enlighet med de krav som SOX har. Sektionerna 302 och 404 ska ses som 
                                                 
76 Svernlöv, C. 2005. s. 88-95 
77 SOU 2004: 130 s. 40-42 
78 Svernlöv, C. 2005. s. 93-95 
79 Prentice, R. 2005. s. 25 
80 Dykert, L. 2006 
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komplement till varandra.81 

5.3 Genomgång av Bolagsstyrningsrapporter 

Av de 15 bolag som slumpmässigt valdes ut avviker nio bolag från Bolagskoden. Nedan följer 
en genomgång av respektive bolags bolagsstyrningsrapport, tagen från bolagets 
årsredovisning. Då alla bolag inte motiverade sina avvikelser klart och tydligt redogör 
författarna endast de motiveringar som framgick tydligt i rapporterna. 

 Axfood: 
o avviker från 3.8.2. Enligt denna regel måste styrelsen tillsätta ett 

revisionsutskott bestående av tre ledamöter. Axfood har inte inrättat ett 
revisionsutskott. 

o avviker från 2.1.3. Enligt denna regel måste bolaget offentliggöra namnen på 
ledamöterna i valberedningen senast sex månader före bolagsstämman. Axfood 
presenterade dessa fem månader innan bolagsstämman. 

 Ericsson: 

o följer koden fullt ut. 
 Getinge: 

o avviker från 2.1.2. Enligt denna regel får styrelsens ordförande ej vara 
valberedningens ordförande. I Getinge är det samma person på båda dessa 
poster. Motiveringen är att bolagets större aktieägare anser att styrelsens 
ordförande klarar av att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete. 

 Gunnebo: 

o avviker från 2.1.3. Enligt denna regel måste bolaget offentliggöra namnen på 
ledamöterna i valberedningen senast sex månader före bolagsstämman. 
Gunnebo presenterade dessa drygt fem månader innan bolagsstämman. 
Motiveringen till avvikelsen är att årsstämman kommer tidigt på året. 

 Hakon Invest: 

o  avviker från 3.8.2. Enligt denna regel måste styrelsen utse ett revisonsutskott 
bestående av tre ledamöter.  Hakon Invest AB har bara två ledamöter i 
revisionsutskottet. 

  Hufvudstaden:  
o avviker från 2.1.1. Enligt denna regel måste bolaget ha en valberedning som 

representerar bolagets aktieägare. Hufvudstaden har ingen formellt utsedd 
valberedning. Istället bildar styrelsens ordförande och huvudägarna en 
informell grupp som tar fram förslag på styrelse, styrelseordförande och 
styrelseledamöternas arvode samt revisorer och dessas arvode. 

o avviker från 4.2.1. Enligt denna regel skall styrelsen inrätta ett 

                                                 
81 Prentice, R. 2005. s. 35-37  
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ersättningsutskott vars uppgift är att bereda frågor om ersättning och 
anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara 
ordförande i detta utskott, men övriga ledamöter skall vara oberoende. 
Hufvudstaden AB har inget ersättningsutskott, utan använder sig av 
marknadsmässiga ersättningar. 

 Husqvarna: 

o följer koden fullt ut. 
 Höganäs: 

o avviker från 2.1.2. Enligt denna regel får inte styrelsens ordförande eller annan 
styrelseledamot vara valberedningens ordförande. I Höganäs sitter samma 
person på båda dessa poster. 

o Avviker från 3.8.2. Enligt denna regel måste styrelsen tillsätta ett 
revisionsutskott bestående av tre ledamöter. Höganäs har inte inrättat något 
revisionsutskott. 

o Avviker från 4.2.2. Enligt denna regel måste styrelsen på bolagsstämman 
presentera förslag på principer för ersättning och anställningsvillkor för 
bolagsledningen och detta skall sedan godkännas av bolagsstämman. Styrelsen 
i Höganäs lämnade inte något förslag på principer för ersättning och 
anställningsvillkor. Motiveringen var att styrelsen ansåg sig bära det slutliga 
ansvaret för denna kostnadspost i bolagets verksamhet. 

 JM: 

o avviker från 1.2.1. Enligt denna regel måste bolagen inför varje bolagsstämma 
ge aktieägarna möjlighet att delta i stämman från annan ort, inom eller utom 
landet. JM tillämpar inte denna regel med motiveringen att det inte är 
ekonomiskt försvarbart då utländska aktieägarna ofta representeras av svenska 
ombud. 

o avviker från 1.4.3. Enligt denna regel skall bolagsstämman och dess material 
vara på svenska. Om det är motiverat av ägarkretsens sammansättning skall 
bolaget presentera material på annat språk. JM tillämpar inte denna regel. 
Motiveringen är att de utländska aktieägarna ofta representeras av svenska 
ombud och det inte kan anses vara ekonomiskt försvarbart att ta fram material 
på flera språk. 

o avviker från 3.2.1. Enligt denna regel skall styrelsen präglas av mångsidighet 
och bredd då det gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund 
i övrigt. JM avviker mot jämn könsfördelning då endast två av sju ledamöter är 
kvinnor. 

 Modern Times Group: 

o Avviker mot 4.2.1 Enligt denna regel skall styrelsen inrätta ett 
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ersättningsutskott vars uppgift är att bereda frågor om ersättning och 
anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara 
ordförande i detta utskott, men övriga ledamöter skall vara oberoende. MTG 
avviker genom att en ledamot i ersättningsutskottet även är ledamot i styrelsen. 
Motivering till avvikelsen är att ledningen anser att det ligger i bolagets bästa 
intresse att man avviker från koden, förutsatt att en majoritet av 
ersättningsutskottets ledamöter är oberoende. 

o avviker mot 2.1.2. Enligt denna regel får inte styrelsens ordförande eller annan 
styrelseledamot vara valberedningens ordförande. MTG AB har valt en 
styrelseledamot till ordförande i valberedningen. Motiveringen är att 
valberedningen anser att det ligger i bolagets bästa intresse att man avviker 
från koden. 

 PEAB: 

o följer koden fullt ut. 
 SEB: 

o följer koden fullt ut. 
 Svenska Handelsbanken: 

o följer koden fullt ut. 
 Trelleborg: 

o följer koden fullt ut. 
 Volvo: 

o Avviker från 4.2.1. Enligt denna regel skall styrelsen inrätta ett 
ersättningsutskott vars uppgift är att bereda frågor om ersättning och 
anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara 
ordförande i detta utskott, men övriga ledamöter skall vara oberoende. Volvo 
avviker genom att de har en medlem i ersättningsutskottet som inte är 
oberoende. 

 
Bolagen har en tendens att avvika från samma punkter. Dessa är: 2.1.2, 2.1.3 som behandlar 
valberedningen, 3.8.2 som behandlar bolagens revisionsutskott samt 4.2.1 som behandlar 
ersättningsutskott och dess oberoende. 

5.4 Intervjuer 

5.4.1 Intervju med Sirpa Andersson 

Sirpa Andersson är certifierad i SOX och driver bolaget IC InterCompliance AB. Bolaget är 

specialist i SOX och erbjuder utbildning och konsulttjänster i SOX-relaterade frågor. 

Huvudsyftet med lagen, enligt Andersson, är att återställa investerares och aktieägares 

förtroende för noterade bolag efter inträffade större redovisningsskandaler såsom Enron och 
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WorldCom i USA. De bolag som infört SOX i Sverige har dock erfarit att lagen även bidrar 

med andra positiva effekter för bolagen och dess personal genom att ansvar skapar 

engagemang. När alla i bolaget tvingas ta ansvar, skapas engagemang hos de anställda. 

Ansvarskedjan sträcker sig från bokföringstransaktionens början till ackumulerad information 

i finansiella rapporter, då alla måste intyga att deras del är upprättad i enlighet med SOX. 

Detta underlättar ledningens slutgiltiga påskrift och ansvarstagande. Lagen strävar efter att 

göra intern kontroll effektiv och pålitlig. Denna kontroll skapas genom att man går igenom 

och kontrollerar alla processer som bolaget har samt att ledningen måste intyga att den interna 

kontrollen fungerar effektivt. Grundtanken är att bolagen skall gå igenom och identifiera de 

poster som berörs i resultaträkningen, RR och balansräkningen, BR, för att sedan kontrollera 

processerna. Problemet är dock att bolag oftast inte kan härleda processerna utifrån RR och 

BR, utan anser sig initialt vara tvungna att gå igenom samtliga processer för att komma fram 

till dem som berörs. Detta resulterar i onödigt höga kostnader vid införandet av SOX i 

bolagen.  

Andersson nämnde flertalet fördelar med SOX. Lagen ämnar skapa bättre kontroll för att 

skydda aktieägarnas och investerarnas intressen. Om den interna kontrollen inte fungerar 

berörs de anställda, underleverantörer, kunder och i slutändan påverkas hela samhället. Som 

exempel nämner Andersson Enron-skandalen i USA, där många människors liv ödelades som 

en direkt följd av bolagskraschen. En annan fördel är att samarbetet inom bolagen förbättras 

genom att man skapar engagemang och ansvar på alla nivåer. Möjligheten till att fatta rätt 

beslut ökar då individer kan lita på att informationen som levereras från underordnade är 

korrekt och tillförlitlig. Ytterligare en fördel är att bolag som använder sig av SOX får bättre 

konkurrenskraft gentemot bolag som inte redovisar i enlighet med lagen. Kunder och 

leverantörer får en garanti på att bolaget sköter sig och att den interna kontrollen är korrekt. 

Självklart är Andersson medveten om lagens nackdelar, men menar att lagen har existerat 

under för kort tid för att man ska kunna analysera nyttan kontra kostnaderna. En tydlig 

nackdel kan vara en felaktig implementering av SOX kan leda till extra kostnader då bolaget 

kan tvingas korrigera felaktigheterna. 

Andersson anser att det kan behövas bättre kontroller i Sverige då självreglering inte fungerar 

fullt ut. Den interna kontrollen har, enligt Andersson, försämrats under de senaste åren då 

bolag och aktieägare vill se att investeringar ger avkastning direkt och inte på lång sikt. För 

att skapa bättre kontroll är lag den enda vägen att gå. Konsekvenserna av icke fungerande 

intern kontroll kan bli alltför stora och kostsamma för hela samhället, så det behövs en 

förändring menar Andersson. 
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5.4.2 Intervju med Lars Dykert 

Lars Dykert har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och partner vid KPMG. Han driver 

numera LRD Revision och Rådgivning och har mångårig erfarenhet inom redovisning, IT-

revision och IT-säkerhet.  

Dykert anser att syftena med SOX och Bolagskoden är identiska, men att tillvägagångssätten 

skiljer sig åt. Största skillnaden är att Bolagskoden styrs av självreglering medan SOX är 

lagreglerad. Anvisningarna i SOX, genom PCAOB, är mer detaljerade än Bolagskoden, som 

fungerar som ett komplement till Aktiebolagslagen. Bolagskoden är en övergripande 

regelsamling där bolag kan följa reglerna eller förklara avvikelserna.  

Bolagskoden behövs, menar Dykert, då Aktiebolagslagen är kortfattad och inte beskriver hur 

bolag ska agera. Lagen kan ses som en ramlag men ett komplement såsom Bolagskoden 

behövs. För att tyda kodens regler behövs ett organ, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, som 

hjälper bolag att tolka och förklara reglerna. En nackdel med Bolagskoden är att det existerar 

en fara för att bolagen blir alltför flexibla. Bolagen tenderar att ha svaga förklaringar till sina 

avvikelser. Kollegiet har inget maktmedel för att förhindra detta då Bolagskoden är 

självreglerande. Det yttersta ansvaret för självregleringen ligger på analytiker och investerare 

då alltför många och alltför svaga förklaringar bör leda till att investeringarna avtar. 

När det gäller SOX nämner Dykert både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att strukturen 

på den interna kontrollen förbättras samt att ledningen tvingas ta ett ökat ansvar. Tidigare var 

det revisorerna som var tvungna att själva utreda den interna kontrollen. En positiv effekt av 

SOX är att dokumentationerna och rutinerna förbättras och utvecklas. Nackdelarna är att det 

kan bli alltför rigida kontroller i förhållande till bolagens utveckling och verksamhet. En 

felaktig kartläggning av posterna i BR och RR kan ge negativa konsekvenser, såsom ökade 

kostnader. De hårda straffen som lagen förespråkar kan motverka incitamentet för intern 

kontroll och ansvarstagande, vilket kan hämma utvecklingen i bolagen och sänka dess 

konkurrenskraft. Enligt Dykert har SOX kritiserats för att vara kontrollinriktad istället för 

affärsinriktad. 

Bolagskoden bör harmoniseras med SOX gällande den interna kontrollen anser Dykert. 

Strukturen i SOX kan överföras till Bolagskoden. Bolagskoden bör bli mer detaljerad och 

SOX kan bidra med detta. Om det skulle bli aktuellt med en harmonisering förespråkar 

Dykert en självreglering då en lag riskerar att låsa handlingsutrymmet för bolagen. Om 

självregleringen inte fungerar är det viktigt att lagstiftningen inte bli för detaljerad. 

Dykert tror att utvecklingen kommer att gå mot en harmonisering för att skapa ett hårdare 

regelverk. Insideraffärer och redovisningsskandaler skadar förtroendet för näringslivet. Han 
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tar Arthur Andersen, en välrenommerad revisionsfirma i USA som försvann helt efter Enron-

skandalen, som exempel. 

Avvikelserna från Bolagskoden kan bero på okunskap anser Dykert. Han menar även att 

bolagsstyrningsrapporterna är otydliga och bör förbättras. 
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6. Resultat och tolkning  

Här redogör författarna för resultatet av det empiriska materialet. Avsnittet kommer att 

kopplas samman med de teorier som uppsatsen berör. I avsnittet kommer även en koppling till 

uppsatsens delsyften att göras. Avslutningsvis återkopplas resultatet till  huvudsyftet. 

 

Vid granskningen av det empiriska materialet har författarna kunnat uttyda att det existerar 

skillnader mellan Bolagskoden och SOX. Regelverken har samma syfte men deras 

tillvägagångssätt för att uppnå syftet skiljer sig åt. SOX är en detaljerad regelsamling medan 

Bolagskoden fungerar som ett komplement till den svenska Aktiebolagslagen. Den väsentliga 

skillnaden mellan dessa regelverk är att SOX regleras genom lag medan marknaden reglerar 

sig själv i Bolagskoden. Självregleringen har resulterat i att 60 % av de bolag som uppsatsen 

har granskat väljer att avvika från Bolagskoden. Tanken är att marknaden skall reagera om 

avvikelserna inte motiveras på ett godtagbart sätt. Enligt Dykert ligger ansvaret till stor del på 

analytikerna som granskar och analyserar bolagens årsredovisningar och utvecklingen av 

bolagens aktier. Analytikerna skall även granska bolagsstyrningsrapporterna, men Dykert tror 

inte att de har fått rutin på detta då Bolagskoden är relativt ny. I nuläget reglerar inte 

marknaden sig själv och många bolag kan därför avvika från Bolagskoden utan att det får 

några konsekvenser.  

Bolag som följer Bolagskoden måste upprätta en bolagsstyrningsrapport som ska bifogas 

årsredovisningen, vilket inte krävs i SOX. Rapporten ska ange hur koden har tillämpats i 

bolaget samt eventuella avvikelser ska motiveras. Det finns inget krav i Bolagskoden på att 

denna rapport ska granskas av en revisor men det ska framgå om en granskning har gjorts 

eller ej.  

Både Bolagskoden och SOX kräver att den verkställande direktören ska skriva på ett intyg om 

att informationen som lämnas i de finansiella rapporterna är korrekt och upprättad i enlighet 

med gällande rekommendationer och regelverk. SOX går ett steg längre än Bolagskoden och 

kräver att även ekonomichefen skriver på samma dokument och på så sätt tar sitt ansvar. 

Andersson anser att Bolagskoden bör utvidgas till att även ekonomichefen skriver på intyget. 

Hon menar att ekonomichefen har bättre kunskap över bolagets ekonomi än den verkställande 

direktören, således bör även ekonomichefens underskrift krävas. Dykert anser däremot att 

man skall utveckla Bolagskoden ytterligare ett steg så att hela styrelsen skriver på intyget 

tillsammans med den verkställande direktören. SOX kräver även att alla i bolaget tar sitt 

ansvar och intygar att deras del är upprättad i enlighet med lagen. 
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Båda regelverken kräver att en intern kontrollrapport upprättas. Enligt SOX måste denna 

rapport granskas av en revisor. Bolagskoden har inte samma krav men bolagen måste uppge 

om rapporten blivit granskad av en revisor eller ej. 

 

Vissa av de skillnader som finns mellan regelverken anser författarna kan användas för att 

utveckla Bolagskoden till det bättre. Författarna håller med Dykert i hans resonemang kring 

lag kontra självreglering. Han menar att den ultimata vägen att gå är självreglering då en lag 

tenderar att hämma flexibiliteten och bolagens handlingsutrymme. Såsom Bolagskoden är 

formulerad i dag uppfyller den dock inte sitt ursprungliga syfte. Marknadens självreglering 

fungerar inte då marknaden inte har lärt sig hantera Bolagskoden. Avvikelser som motiveras 

dåligt, eller inte alls, får inga negativa konsekvenser för bolagen. Bolagskoden är relativt ny 

så för författarna att göra en generalisering utifrån denna undersökning är riskabelt. Det kan 

vara så att marknaden successivt kommer att lära sig bestraffa avvikelser och på så sätt uppnå 

en fungerande självreglering. Dykert menar att det bästa sättet att nå intern kontroll är genom 

självreglering, om detta inte fungerar bör självregleringen omvärderas och en lag kan då bli 

aktuell. 

Enligt agentteorin strävar bolagen efter att maximera sin egen nytta, detta avspeglar sig hur 

Bolagskoden efterföljs. Avvikelser kan bero på att bolagen vill vara kostnadseffektiva och att 

efterfölja Bolagskoden kan innebära extra kostnader för bolagen. Exempelvis kan det vara 

problematiskt och kostsamt att hitta en ordförande till valberedningen som är oberoende 

gentemot bolagets styrelse. Den empiriska studien av bolagens årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter tyder på att de bolag som avviker på flertalet punkter har en tendens 

att inte tydliggöra dessa avvikelser på ett lättöverskådligt sätt. Då bolagen är 

nyttomaximerande kan detta påverka utformningen av bolagsstyrningsrapporterna genom att 

bolagen inte alltid är tydliga i redogörelsen av sina avvikelser och motiven till dessa. Genom 

att bolagen underlåter att redogöra avvikelserna tydligt påverkas bolagens intressenter. Dessa 

erhåller inte den nödvändiga informationen som krävs för att kunna bilda sig en uppfattning 

om bolaget och dess ekonomiska situation. Intressentmodellen pekar på en mängd olika 

aktörer som har ett intresse av bolagets finansiella rapportering. Då det är genom 

bolagsstyrningsrapporterna som intressenterna tar del av de avvikelser bolagen gör behövs det 

krav och riktlinjer på hur rapporten ska utformas, vilket saknas idag. Enhetliga 

bolagsstyrningsrapporter underlättar för jämförelser mellan bolag. Detta bör stimulera 

marknadens självreglering. Författarna observerade att bolagen ofta avviker från samma 

punkter i Bolagskoden. Författarna anser att kollegiet bör undersöka anledningarna till 
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avvikelserna och utifrån resultatet antingen stärka eller minska kraven på bolagen i 

regelverket.  

Enligt SOX måste en revisor granska den interna kontrollrapporten. Den interna kontrollen är 

fundamental för att informationen som lämnas i de finansiella rapporterna är korrekt och 

tillförlitlig. En felaktig eller missvisande rapportering kan resultera i negativa konsekvenser 

för samhället. Redovisningsskandaler påverkar de anställda, investerare och övriga 

intressenter. Enligt CSR så har bolagen ett socialt ansvar för dess anställda och samhället, 

vilket bör vara ett starkt incitament för bolagen att ha en korrekt finansiell rapportering. 

Författarna anser att den interna kontrollrapporten samt bolagsstyrningsrapporten i 

Bolagskoden ska granskas av en revisor för att göra rapporterna mer legitima. 

Dykert anser att Bolagskoden bör utvecklas när det gäller ansvaret för att rapporterna är 

tillförlitliga och korrekta samt upprättade i enlighet med gällande regelverk. Enligt 

Bolagskoden räcker det med den verkställande direktörens underskrift. Dykert menar att 

ansvaret skall delas med styrelsen. Författarna till uppsatsen anser att Dykerts resonemang är 

förnuftigt och att styrelsens underskrift ska krävas. 

Tanken som SOX har med att alla led inom bolaget måste lämna en försäkran om att deras del 

är utförd i enlighet med lagen, anser författarna vara bra i teorin. Alla anställda bör ta sitt 

ansvar men författarna menar att det i slutändan enbart ska vara cheferna som intygar att den 

interna kontrollen är korrekt. Precis som Andersson anser författarna att ansvar skapar 

engagemang. Författarna tror dock att ett alltför omfattande intygande av den interna 

kontrollen motverkar incitamentet för ansvarstagande och engagemang.  

 

Uppsatsens huvudsyfte är att besvara frågan huruvida Bolagskoden bör harmoniseras med 

SOX när det gäller intern kontroll. Författarnas slutsats är att en harmonisering bör ske 

gällande ovannämnda delar. Trots de problem med självreglering som undersökningen funnit 

anser författarna ändock att självreglering till en början är det mest ultimata 

tillvägagångssättet. Det kan vara motiverat att vissa delar görs tvingande för att skapa 

användarvänliga rapporter samt legitima rapporter. De delar som författarna anser bör vara 

tvingande är bolagsstyrningsrapportens innehåll och utformning samt att en revisor skall 

granska den interna kontrollrapporten och bolagsstyrningsrapporten. Enligt författarna bör 

Bolagskoden utvecklas så att styrelsen måste ta ett större ansvar för att korrekt och tillförlitlig 

information lämnas i rapporterna än vad de är tvungna att göra i dagsläget. Resterande delar 

bör, enligt författarna, fortsätta att vara självreglerande. En självreglerande marknad ger 

bolagen utrymme att anpassa sig efter omvärldens och intressenternas olika krav och 
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förväntningar. Om Bolagskodens regelverk istället skulle vara lagstadgad finns det en risk för 

att bolagens flexibilitet minskar. Omvärldens krav förändras i takt med att 

samhällsstrukturerna förändras. Om en lag behöver förändras krävs flera utredningar och 

beslut av den styrande makten i samhället. Detta gör det tidskrävande att förändra en lag 

vilket kan påverka bolagen negativt om de vill ha en snabb förändring för att tillgodose 

marknadens krav. Dock bör marknaden ges ytterligare ett par år för att få möjligheten att 

anpassa sig efter Bolagskodens regler. En utvärdering bör sedan göras för att undersöka hur 

Bolagskoden efterlevs samt hur marknaden hanterar avvikelser. Det är för tidigt att göra 

denna utvärdering i nuläget då Bolagskoden endast existerat i snart två år. 
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7. Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer författarna att diskutera kring problemformuleringen samt återkoppla 

till denna. Slutligen kommer förslag till fortsatt forskning att tas upp. 

 

Nationsgränserna i världen börjar suddas ut tack vare globaliseringen. Detta resulterar i att 

bolag agerar på en global marknad istället för att endast agera på den inhemska marknaden. 

På grund av detta efterfrågas redovisningsnormer som är mer enhetliga än de som existerar i 

nuläget. Det är dock svårt att förena världens olika redovisningsstandarder då 

redovisningstraditionerna och samhällsstrukturerna skiljer sig markant åt mellan länder. Ett 

steg i denna riktning har tagits då medlemsländerna i den Europeiska Unionen är tvingade att 

använda sig av IASB:s rekommendationer. Då FASB och IASB strävar efter att eliminera 

skillnaderna mellan deras olika redovisningssynsätt har ytterligare ett steg mot harmonisering 

tagits. Den ökade harmoniseringen innebär att samma luckor i regelverken kan användas i 

flera olika länder. De amerikanska redovisningsorganen PCAOB och SEC har insett att 

landets komplexa redovisningsnormer behöver förändras för att USA inte ska förlora 

internationell konkurrenskraft. Förändringen innebär att USA övergår till att bli mer likt de 

internationella principbaserade normerna. Författarna anser att detta är ett stort steg i rätt 

riktning för att underlätta bolagens agerande på den globala marknaden. Bolag som idag 

agerar på den internationella marknaden kan genom kreativ bokföring orsaka 

redovisningsskandaler som påverkar samhällen runt om i hela världen. För att svenska bolag 

ska kunna konkurrera med utländska bolag menar författarna att det krävs en förbättring av 

Bolagskodens struktur. SOX har en klar struktur och denna struktur är något som 

Bolagskoden bör eftersträva. Författarna anser att det skulle vara onödigt att använda alla 

delar av SOX då ländernas samhällsstrukturer och redovisningstraditioner skiljer sig markant 

från varandra. Bolagskoden bör anamma SOX i vissa avseenden för att tillgodose kraven från 

intressenterna men i andra avseenden, som diskuterats i uppsatsens resultatavsnitt, anser 

författarna att Bolagskoden är att föredra gentemot SOX. Detta för att Sveriges 

samhällsstruktur och redovisningstraditioner skiljer sig gentemot USA:s. Att implementera 

SOX fullt ut skulle troligtvis inte fungera i praktiken då Sverige, generellt sett, inte har 

samma hårda sanktionssystem mot brott som USA har. Amerikanska domstolar dömer ut 

hårdare och längre straff i brottsmål och civilrättsliga mål än vad svenska domstolar av 

tradition gör. SOX har extremt hårda sanktioner både vid medvetna och omedvetna 
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felaktigheter i rapporterna. Författarna tror inte att liknade sanktioner skulle accepteras i 

Sverige.  Det amerikanska synsättet kan anses vara alltför strikt medan det svenska å andra 

sidan kan sägas vara väl slappt menar författarna.  Den uppmärksammade Skandia-affären 

ledde till endast en fällande dom, Skandias dåvarande VD Lars-Eric Petersson dömdes till 

enbart två års fängelse. Motsvarande brott i USA hade genererat betydligt kraftigare påföljder. 

Författarna anser att dessa två regelverk är varandras motpoler och inget av dessa kan ses som 

det ultimata. USA:s strikta regelverk förhindrar det ansvarstagande från bolagens ledning som 

SOX ursprungligen ville framhäva. Rädslan för de hårda sanktionerna tror författarna kan 

påverka omfattningen på det ansvar bolagens ledningar är villiga att ta.  I Sverige finns inte 

samma detaljerade regelverk och det kan därför vara svårt domstolarna att avgöra vem eller 

vilka som är de skyldiga i ett mål liknade Skandias. Författarna tror inte att samma rädsla för 

sanktioner finns hos ledningarna i svenska bolag.  En kompromiss mellan regelverken är en 

bra lösning på en del av redovisningsproblemen anser författarna. En kompromiss skulle 

kunna skapa en bra miljö för god redovisningssed. Incitamentet för att våga ta ansvar för att 

bolagens rapporter framställts på ett korrekt sätt skulle öka menar författarna samtidigt som 

en viss rädsla för sanktioner kommer att finnas kvar. Genom detta kommer kvaliteten på de 

finansiella rapporterna att förstärkas samtidigt som bolagens ledningar är medvetna om det 

ansvar som posterna innebär och vilka konsekvenser ett felaktigt agerande kan leda till. 

 

Genom denna uppsats har författarna kommit fram till att Bolagskoden inte fungerar i sin 

nuvarande form, men att applicera SOX fullt ut är inte ett alternativ. Sverige behöver inte en 

motsvarighet till SOX, men däremot förespråkar författarna en striktare regelsamling än den 

existerande. 

7.1 Förslag till framtida forskning 

 Undersökning av huruvida bolag efterföljer Bolagskoden. Undersöka ett större urval 
av bolag än vad denna uppsats gjort för att kunna göra en generalisering. 

 Studera bolag som redovisar i enlighet med SOX för att undersöka vad dessa bolag 
tycker om SOX. 

 Studera bolag som redovisar i enlighet med Bolagskoden för att undersöka vad dessa 
bolag tycker om Bolagskoden. 
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Bilaga 1 

Intervjumall för Sirpa Andersson 

 
 Allmänt om SOX och intern kontroll? 

 Förändrar SOX företagens finansiella rapporter?  

 Fördelar med SOX? 

 Nackdelar med SOX? 

 Tycker du att SOX är någonting bra som Sverige bör använda sig av? 

 Om det ska harmoniseras, skall det vara lag eller självreglering?  

 Behövs ekonomichefens påskrift eller borde det räcka med vd:s? 
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Bilaga 2  

Intervjumall för Lars Dykert  

 

 Betydande skillnader mellan SOX och Bolagskoden? 

 Skall det vara lag eller självreglering om det skall harmoniseras? 

 Fördelar SOX? 

 Nackdelar SOX? 

 Fördelar Bolagskoden? 

 Nackdelar Bolagskoden? 

 Nyttan kontra kostnaderna med implementering av SOX? 

 Bör Bolagskoden harmoniseras med SOX gällande intern kontroll? 

 Vilka företag skulle kunna påverkas? 

 Behövs ekonomichefens påskrift eller borde det räcka med vd:s? 

 

 


