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Definitioner 

 
 
American Depository Receipts: Amerikanskt depåbevis. Ett giltigt intyg, utfärdat av USA:s 

motsvarighet till Sveriges riksbank, som representerar ett specificerat nummer av aktier i ett 

utländskt värdepapper och växlas på börsen i USA.1  

 

Bolagsstyrning: Bolagsstyrning, corporate governance, handlar om beslutssystem, genom 

vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Transparens i informationen mot ägare och 

kapitalmarknad leder till att beslutssystemet fungerar effektivt samt att olika ägargrupper har 

god insyn i bolagets verksamhet. Bolagsstyrningen har vuxit fram genom lagstiftning och 

självreglering, både nationellt samt internationellt, i form av koder. Det är en förutsättning för 

att relationen mellan ägare, styrelse, verkställande direktören och den operativa verksamheten 

ska fungera på ett tillfredsställande sätt.2 

 

Emittenter: Bolag som är noterade på börsen.3 

 

Förtroendekommissionen: Regeringen i Sverige tillsatte den så kallade 

Förtroendekommissionen på grund av kritiken som huvudsakligen handlade om brist på insyn 

och de skenande ersättningsnivåerna. Kommissionen tillsattes under ledning av förre 

finansministern Erik Åsbrink.4  

 

Intern kontroll: De riktlinjer och rutiner som företagsledningen infört för att uppnå målet, att 

så långt det är praktiskt möjligt, säkra att verksamheten sköts väl och effektivt. Intern kontroll 

inkluderar rutiner för att säkerställa att riktlinjerna som ledningen lagt fast följs, t.ex. att 

tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel förhindras och upptäcks, att redovisningen är 

riktig och fullständig samt att tillförlitlig ekonomisk information upprättas i rätt tid.5  

 

Medelstora företag: Företag med 17-500 anställda eller en omsättning på minst 25MKR och 

uppåt, år 2005.6 

                                                 
1 Invsetopedia, hemsida. 
2 OMX AB, hemsida. 
3 Balans, 2003 nr1 s.23 
4 Ollevik, 2004 
5 FARs samlingsvolym 2005 s.356 
6 Egen definition. 



 
 

 
 

Sarbanes Oxley: Sarbanes Oxley Act (SOX) är en amerikansk lagstiftning som tillkom år 

2002. Den innehåller reformer som är till för bolagen, för styrelseledamöter och andra 

befattningshavare. SOX har ett utbrett tillämpningsområde, och styrs av vilka företag som är 

emittenter enligt den amerikanska värdepappers-lagstiftningen, Securities Exchange Act of 

1934. Lagen ska tillämpas av samtliga bolag som har noterat aktier, amerikanska depåbevis 

(American Depository Receipts) för handel på amerikansk börs eller marknadsplats eller som 

har informerat ett förfarande för att erbjuda värdepapper för spridning till en bredare krets i 

USA.7 Syftet med lagen är att återställa investerarnas förtroende för aktiemarkanden och att 

garantera att innehållet i företagens finansiella rapportering och annan information som 

lämnas till aktiemarknaden överensstämmer med verkligheten.8 Syftet skall uppnås genom 

fyra huvudsakliga åtgärder: 9 

• Redovisningen och informationen till aktiemarknaden ska ha strängare krav 

• Det ska vara högre krav på revisorers oberoende och professionalism 

• Krav på interna strukturer för revision och informationslämning till marknaden 

• Brott mot lagen ska leda till stränga straff 

 

US GAAP: US GAAP är de allmänt accepterade reglerna för redovisning som används av 

börslistade företag noterade på börs i USA. US GAAP består av en kompakt volym av 

normer, tolkningar, åsikter och information som tagits fram av FASB (Financial Accounting 

Standards Board), redovisningsproffessionen (AICPA) och SEC (Securities and Exchange 

Commission).10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Balans, 2003 nr1.s.23 
8 Ibid  
9 Ibid 
10 12 Manage, hemsida. 



 
 

 
 

Sammanfattning 
 
 
Efter en rad uppmärksammade redovisningsskandaler världen över har utredningar huruvida 

en kod för näringslivet ska lagstiftas eller inte accelererat. Förtroendekommissionen har tagit 

fram en svensk kod för bolagsstyrning som företagen på A- och O-listan antingen ska följa 

eller förklara avvikelsen. Syftet är att bygga upp aktiemarknadens och näringslivets 

förtroende för de noterade bolagen i Sverige. Målet är att alla bolag på svenska börsen ska 

omfattas av regelverket i framtiden. Stockholmsbörsens chef Jukka Ruuska hoppas att många 

av bolagen som inte är tvungna att följa Koden gör det av fri vilja ändå. Är företag villiga att 

tillämpa något som är frivilligt? Hur ställer sig medelstora företag som inte är noterade på 

börsen till implementeringen av bolagskoden?  

 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken inställning medelstora företag i Sverige har 

till implementeringen av Koden samt undersöka vilka effekter som företagen tror att Koden 

ger. 

 

Undersökningen baseras på en kvalitativ forskningsansats med inslag av sex intervjuer. Vi har 

valt att avgränsa oss till medelstora företag i Sverige med 17-500 anställda och som inte är 

noterade på svenska börsen.  

 

Undersökningen har visat att deltagande företag anser att det finns ett behov av reglering av 

bolagsstyrning i Sverige. Företagen tror att ökad rapportering påverkar förtroendet för 

bolagsstyrningen positivt. Efterlevnaden av Koden bör, enligt intervjuobjekten, dokumenteras 

som ett bevis på efterlevnad. Deltagande företag var svagt insatta i kodens olika delar men 

ansåg att medelstora företag bör tillämpa delar av Koden.   

 

Vi tror på ökad informationsgivning från både Kodgruppens sida samt stöd och kunskap från 

revisorernas håll. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract  
 

 

After a series of observed accounts scandals in the world examinations have accelerated about 

whether a code for the business world shall be legislated or not. Trust Commission have set 

up a Swedish code for corporate governance that corporate on the A and O-list either shall 

comply or explain the divergence. The purpose is to build up the stock markets and the 

business world’s trust for the noted companies in Sweden. The goal is that all companies in 

the Swedish stock exchange shall implement the rule agency in time. The chief of Stockholm 

stock exchange Jukka Ruuska is hoping that many of the companies that are not required to 

follow the code will do that of free will. Are companies willing to apply something, which is 

voluntary? What attitude do middle -bracket companies have, which are not noted on the 

stock exchange to the realization of the code? 

 

The purpose with this composition is to find out what attitude middle -bracket companies in 

Sweden have to the realization of the code and to investigate which effects the companies 

believe the new code will bring. 

 

The study is based on a qualitative research approach with element of six interviews. We have 

chosen to demarcate us to middle -bracket companies in Sweden, which have 17-500 

employees and are not noted on the Swedish stock exchange. 

 

It has been shown in the study that participating companies consider that there is a need of 

corporate governance in Sweden. The companies believe that increased accounting affect the 

faith for the corporate governance positive. Observance of the code should, according to the 

interviewees, be documented as a proof on observance. Participating companies were vaguely 

initiated in the different parts of the code, but are of the opinion that middle-bracket 

companies should apply parts of the code.  

 

We believe that more information should be given from both Kodgruppen’s side and also 

support and knowledge from auditor’s range. 
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1. Inledning 
 

 

1.1  Bakgrund 
 
Bolagsstyrning har varit ett centralt ämne i den näringsrättsliga debatten under en längre tid 

och åsikterna är märkbart delade. Debatten angående internationella och nationella 

redovisningsskandaler har på senare tid trappats upp vilket resulterat i att ett stort antal mer 

eller mindre frivilliga regelsamlingar för bolagsstyrning har uppstått. För Sveriges del har 

Förtroendekommissionen introducerat en samlad kod för bolagsstyrning. Den 16 december 

2004 presenterades den slutliga versionen av Svensk kod för bolagsstyrning, dvs. 

bolagskoden. Kodens övergripande syfte är att bidra till en förbättrad styrning av svenska 

bolag.11 FAR12 skriver i artikeln, Kodens regler om finansiell rapportering och revision i 

Balans, att förtroendet för företagens finansiella rapportering är av fundamental betydelse för 

kapitalmarknaden.13 Koden vänder sig i första hand till noterade företag på 

Stockholmsbörsens A- och O-lista, men målet är att alla företag noterade på svenska börsen 

ska följa den inom en snar framtid.14  

 

Problem som uppstår med ett frivilligt regelverk, enligt Nils-Olof Ollevik journalist på 

Svenska Dagbladet Näringsliv, är att de bygger på en gemensam god vilja, en etisk 

konsensus. Tillämpar företaget inte Koden eller delar av den kan det istället välja att förklara 

och motivera varför. Nils-Olof Ollevik påpekar i sin artikel, Dags för koden att skapa ordning 

2005-10-19, att kritiken mot bolagskoden är hård. Den anses vara krånglig, för dyr att 

tillämpa och den inskränker i företagens rörelsefrihet.15 I artikeln, Nya bolagskoden ska 

återskapa förtroendet 2004-12-20, pekar författaren Ollevik på att det var bl.a. bristen på 

insyn och de skenande ersättningsnivåerna som gjorde att regeringen tillsatte den så kallade 

Förtroendekommissionen under ledning av förre finansministern Erik Åsbrink. 

 

 

                                                 
11 Arnelöv, 2005, s.6 
12 Föreningen för revisionsbyråbranchen 
13 Balans nr. 4, 2004, s.19 
14 Justitiedepartementet, Kodgruppen, 2004 
15 Ollevik, 2005 



 2

Det främsta syftet som anges är att försöka stärka näringslivets och aktiemarknadens 

förtroende för de noterade företagen och därmed säkerställa tillgången på riskvilligt privat 

kapital genom aktieägande. Vidare menar författaren att bolagskoden ska leda till ökad 

självreglering och ses som en kvalitetsstämpel. Företagen kan antingen ”följa eller förklara”, 

vilket gör det tillåtet att bryta mot reglerna förutsatt att företaget lämnar en god förklaring till 

avvikelsen. Straffet för de företag som helt eller på ett olagligt sätt väljer att blunda för Koden 

blir marknadens dom. Dessutom får företaget räkna med att hamna i mediernas vassa klor och 

att företaget kan tappa i marknadsvärde.16  

 

Håkan Molin, expert på riskrapportering i revisionsbolaget Ernst & Young, säger följande i 

artikeln, Examensdags för den nya bolagskoden 2006-01-19, i Dagens Industri: "Det kommer 

att ta ett tag för investerare och analytiker att lära sig hur de ska tolka och värdera problem i 

den interna kontrollen." Han menar vidare att en övergångslösning för bolagen gäller i år på 

grund av förseningar. Rapporten behöver inte granskas av revisorer och styrelsens bedömning 

av hur väl den interna kontrollen har fungerat kommer inte att göras. Anledningen är att det 

inte finns någonting att granska eller utvärdera eftersom ingen vet vad Koden kräver för att 

den interna kontrollen ska betraktas som god.17 En anonym analytiker i artikeln påpekar också 

att årsredovisningarna blir allt tjockare och leder till 20 extra sidor. Han säger: "Ingen 

kommer att orka läsa.”18  

 

Kristian Westerlund, journalist på Dagens Industri, skriver i artikeln Nu kommer resultaten av 

bolagskoden 2006-03-04, att efter skandaler såsom Enron, Worldcom, och Parmalat 

efterlystes förtroendeskapande regleringar på världens aktiemarknader, då stora värden för 

aktieägarna gått upp i rök. USA fick sin Sarbanes Oxley Act och Sverige fick bolagskoden. 

De svenska bolagen som omfattas av bolagskoden ska lämna sina första rapporter om den 

interna kontrollen i årsredovisningarna för 2005. Stockholmsbörsens chef Jukka Ruuska 

betonar att kostnaden för minskat förtroende drabbar inte bara bolagen, utan i förlängningen 

även samhällsekonomin. ”Man glömmer lätt bort att förtroende har en prislapp. Det kostar att 

främja förtroendet”, säger Jukka Ruuska. Han säger vidare att den nya bolagskoden har 

kommit till bl.a. för att slippa mer offentlig reglering. Tanken är att hela börsen ska omfattas 

                                                 
16 Ollevik, 2004 
17 Levander, 2006 
18 Ibid 
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av det nya regelverket så småningom, men Ruuska hoppas att många bolag som inte är 

tvungna att följa Koden ändå gör det frivilligt.19  

 

Helene Strid, ansvarig för frågor om corporate governance på KPMG, skriver i tidningen 

Kommuninvest Dialog att hon tillsammans med sina kolleger märker tydligt att bolag som 

inte är berörda av Koden idag frivilligt vill arbeta med den ändå. Många mindre företag, 

kommuner, offentliga bolag och kooperationer arbetar utifrån bolagskoden eftersom de är 

angelägna om att betraktas som ett välskött företag. Företagen finner ett värde i att omvärlden 

kan se att de har ordning och reda i sin verksamhet.20 

 

 

1.2   Vetenskaplig artikel 
 
Författaren Neil Baker skriver i artikeln Global debate over controls 2005, hur Sarbanes 

Oxley utmanar regeringar och företag globalt i sättet att styra. I Europa ses Sarbanes Oxley 

som en lagstiftande expansionspolitik, ett onödigt och ovälkommet intrång av amerikansk 

rättsvetenskap.21 De som har styrt sitt företag via Sarbanes Oxley säger att den har en del 

fördelar och många icke amerikanska företag tar sig an Koden frivilligt. Iraj Amir, 

Verkställande Direktör för den interna revisionen på affärsbanken Schroders i London, anser 

att Koden medför stora fördelar för rapporteringen och hans företag följer Sarbanes Oxley 

trots att företaget inte är tvunget. Efter skandalerna i Enron och World Com har normgivare 

runt om i världen spenderat mycket tid på att ta fram metoder för hur de finansiella 

rapporterna och bolagsstyrningen ska utformas.  

Europiska företags lobbyingverksamhet trycker hårt på att Sarbanes Oxley endast är 

förstörande, byråkratisk och tidskrävande.22 Diskussionen huruvida företag borde publicera 

effekten av den interna kontrollen har debatterats i många år. Cadbury rapporten som 

grundlade det engelska bolagsstyrningssystemet i början av 1990-talet, rekommenderade 

företagen att publicera effekten av den interna kontrollen.23 

 
 

                                                 
19 Westerlund, 2006 
20 Kommuninvest Dialog, 2005 nr 4, s.6 
21 Baker, 2005, s.51 
22 Ibid, s.52 
23 Ibid, s.53 
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1.3  Likheter och skillnader mellan svenska bolagskoden och Sarbanes Oxley 

Act 
 

Den svenska koden för bolagsstyrning och Sarbanes Oxley tar båda sikte på bolagens risker, 

dvs. ökad riskkontroll och riskrapportering.24 Båda koderna bygger på principen ”comply or 

explain”, dvs. följ eller förklara. Bolagen ska antigen följa Kodens bestämmelser eller förklara 

och motivera avvikelser.25  

 
Den svenska bolagskoden är en frivillig regelsamling, dvs. en självreglering. Sarbanes Oxley 

Act är däremot en lagstiftning och är betydligt mer detaljreglerad som dessutom innehåller 

omfattande dokumentationskrav och långtgående ansvar för styrelsen och ledningen.26 

 
 
1.4  Problemdiskussion 
 

Ett antal redovisningsskandaler världen över har föranlett utredningar huruvida en kod för 

näringslivet ska lagstiftas eller inte. I Sverige har Förtroendekommissionen tagit fram en 

samlad kod för bolagsstyrning som antingen ska ”följas eller förklaras”, dvs. företagen ska 

följa koden eller motivera varför de väljer att avvika. Syftet med Koden är bl.a. att försöka 

bygga upp näringslivets, och aktiemarknadens förtroende för de noterade företagen i Sverige. 

Kritiken mot bolagskoden är hård. Den anses vara för krånglig, dyr att tillämpa och inskränka 

på företagens rörelsefrihet. En annan kritik är att årsredovisningarna blir tjocka och får läsarna 

att tappa intresset. Vad anser de medelstora företagen i Sverige? Vet företagen vad god intern 

kontroll innebär? Tanken är att alla bolag på svenska börsen ska omfattas av det nya 

regelverket så småningom. Jukka Ruuska, chef för Stockholmsbörsen, hoppas att många 

bolag som idag inte är tvungna att följa Koden ändå gör det frivilligt. Är företag villiga att 

tillämpa något som är frivilligt?  

Hur ställer sig medelstora företag som inte är noterade på börsen till implementeringen av 

bolagskoden?  

 
 

                                                 
24 Levander, 2006 
25 Kommuninvest Dialog, 2005 nr 4, s.3   
26 Levander, 2006 
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1.5  Problemformulering 
 

Hur uppfattar medelstora företag i Sverige den svenska bolagskoden och vilken effekt tror de 

att Koden får för styrningen av företagen? 

 

 

1.6  Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken inställning medelstora onoterade företag i 

Sverige har  

till implementeringen av bolagskoden samt undersöka vilka effekter på styrningen som 

företagen tror att Koden ger. 

 

 

1.7  Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till medelstora företag i Sverige med 17-500 anställda och som 

inte är noterade på svenska börsen. Valda branscher är: bygg, kontorsmaskiner, läromedel, 

hälsovård, elinstallation samt taxi.  

 

 

1.8   Rapportens disposition 
 
Kapitel 1: Berör bakgrunden till hur bolagskoden kom till samt vilka problem som tagits upp 

i dagens medier. Vidare finns information om uppsatsens syfte och problemformulering samt 

vilken avgränsning som gjorts.  

 

Kapitel 2: Kapitlet redovisar uppsatsens forsknings- och undersökningsansatser och ger en 

presentation av metoden för data- och litteraturinsamling samt genomgång av viktiga 

författare för teorin. Syftet med kapitlet är att möjliggöra för läsaren att på egen hand ta 

ställning till resultatens och tolkningarnas rimlighet.27  

 

                                                 
27 Patel och Davidson, 1994, s. 109 
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Kapitel 3: Ger en inblick i det teoretiska ramverket som berör uppsatsämnet.  

 

Kapitel 4: Empirin redovisar den kunskap som inhämtats från intervjuerna, dvs. verkligheten. 

 

Kapitel 5: Analyskapitlet diskuterar insamlad empiridata utifrån det teoretiska ramverket.  

 

Kapitel 6: Slutsatsavsnittet sammanfattar vad undersökningen har kommit fram till, dvs. 

svarar på syftet och frågeställningen.  

 

Kapitel 7: Kapitlet innehåller en kritisk granskning, avslutande diskussion där egna tankar 

och åsikter om ämnet tas upp och till sist förslag på fortsatt forskning.  

 

Kapitel 8: Källförteckningen redovisar alla källor som använts i uppsatsen uppdelat på 

artiklar, böcker, elektroniska källor, författningar och rapporter samt muntliga källor. 
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2. Metod 
 
 

2.1 Val av forskningsansats 
 
Forskningsansatsen kan vara kvantitativ eller kvalitativ. De två tillvägagångssätten är inte 

ömsesidigt uteslutande. Bra forskning tenderar att använda inslag från båda 

tillvägagångssätten, och skillnaden ligger i huruvida forskaren har sin utgångspunkt i det ena 

eller det andra ansatsen. Informationskällorna behöver inte skilja sig åt mellan kvalitativa och 

kvantitativa tillvägagångssätten, utan det som skiljer sig åt är sättet varpå informationerna 

omvandlas till kvantitativa data, dvs. siffror, eller kvalitativa data, dvs. ord. 28 

I en kvantitativ ansats har forskaren en förberedande roll, dvs. relationen mellan forskaren och 

undersökningspersonerna är distanserad och forskaren håller sig neutral.29 

Den kvalitativa ansatsen är ostrukturerad och bilden av den sociala verkligheten är 

processinriktad och något som konstrueras socialt av aktörerna.30 Den kvalitativa metoden 

innefattar många olika tekniker och kan ses som ett samlingsbegrepp för tillvägagångssättet 

som mer eller mindre kombinerar fem tekniker. De fem teknikerna är direkt observation, 

deltagande observation, informant och respondentintervjuer samt analys av källor.31 Syftet 

med kvalitativa undersökningar är att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare 

och mer fullständiga uppfattningar om de fenomen som studeras.32  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi vill få en djupare kunskap inom 

ämnet, då ett mindre antal enheter undersöks, samt möjligheten att komma forskningsobjekten 

nära.33 Graden av strukturering är låg och kännetecknas av flexibilitet vid både frågor och 

svarsalternativ.34  

 

Vi vill få en djupare förståelse för hur företagen uppfattar den svenska bolagskoden och 

vilken effekt de tror att Koden får för styrningen av företag, vilket vi försöker åstadkomma 

genom att intervjua ett fåtal företag.  

                                                 
28 Denscombe, 2000, s.203-204 
29 Bryman, 1997, s.113 
30 Ibid 
31 Holme och Solvang, 1997, s.91 
32 Ibid, s.101 
33 Patel och Davidson, 1994, s.99 
34 Ibid, s.62 
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2.2  Induktion och Deduktion  
 
Forskarens uppgift är att koppla ihop teori med verklighet. Det finns två alternativa arbetssätt: 

induktion och deduktion. Induktion innebär att empirin studeras först för att därefter kopplas 

till teorin. Deduktion utgår från teorin och följer bevisandets väg, dvs. att utifrån allmänna 

principer och befintliga teorier dra slutsatser om enskilda företeelser.35  

 

Vår studie är deduktiv, då befintliga teorier bestämmer vilken information som ska samlas in, 

hur informationen ska tolkas samt hur resultaten ska relateras till den befintliga teorin.36  

 

 

 2.3  Val av datainsamlingsmetod 
 
Det finns två typer av data att samla in vid en undersökning, nämligen primärdata och 

sekundärdata. Primärdata innebär att information samlas in direkt för undersökningens syfte. 

Den måste samlas in eftersom den inte finns sedan tidigare. Intervju är en metod för att samla 

in primärdata, då den ger förstahandsinformation. Metoden innebär att en person ställer frågor 

till en annan, dvs. respondenten. Frågorna är oftast bestämda i förväg. Det finns olika typer av 

intervjuer, bl.a. telefonintervjuer, besöksintervjuer samt ”på-stan-intervjuer”.37 

 

Vi har valt att använda oss av fem besöksintervjuer och en telefonintervju som primärdata då 

det ger utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet. Fördelarna med besöksintervjuer är att 

många och krångliga frågor kan ställas, oklarheter kan redas ut enkelt samt att öppna frågor 

lättare kan besvaras. Till nackdelarna hör att det är dyrt, tidskrävande.38 Fördelarna med 

telefonintervjuer är att de är relativt snabba, billiga och till skillnad från enkäter kan relativt 

komplexa frågor ställas. Nackdelarna med telefonintervjuer är svårigheten för uppgiftstagaren 

att hålla kvar svaren i huvudet och telefonintervjuer kan ha en begränsad tid för att inte trötta 

ut uppgiftslämnaren.39 En viktig faktor som kan påverka studien negativt är 

intervjuareffekten. Vad människor säger att de gör och vad de säger att de tänker stämmer inte 

alltid överens med verkligheten.40 Respondenterna kan svara olika beroende på hur de 

                                                 
35 Patel och Davidson, 1994, s.21 
36 Ibid 
37 Dahmström, 2000, s.70-71  
38 Ibid, s.75 
39 Gustavsson, 2004, s.50 
40 Denscombe, 1998, s. 163 
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uppfattar den person som ställer frågorna, dvs. data påverkas av forskarens kön, etniska 

ursprung, brytning och yrkesstatus.41 Intervjuareffekten kan ha påverkat resultatet i studien då 

vi t.ex. turades om att ställa frågorna vid de olika intervjutillfällena.  

 

Den andra typen av data för att samla in information kallas sekundärdata, vilket kan vara 

arkivmaterial, databasinformation, tidskrifter etc. Information är redan insamlad och 

dokumenterad av tidigare undersökare. Risken med att använda sig av sekundärdata är att den 

har samlats in i ett annat syfte och är därför inte alltid fullständig. Det positiva med metoden 

är att den är både billig och enkel.42 Vi har valt att använda oss av tidigare forskning, 

arkivmaterial samt tidsskrifter som sekundärdata. Biblioteket på Södertörns Högskola 

användes för litteratursökning. Där studerades ämnesrelaterad litteratur och tidskriftsartiklar 

ur bibliotekets kataloger, bl.a. databasen Libris och Business Source Elite. Vi har även använt 

oss av sökverktyg på Internet, så som Google, Altavista samt artikelarkiv i affärspress, t.ex. 

Dagens Industri och Affärsvärlden. Då sökningarna gjordes användes följande sökord: svensk 

kod för bolagsstyrning, corporate governance, bolagskoden. Sist men inte minst har 

utredningar från svenska regeringskansliet använts samt intervjuföretagens hemsidor. 

 

 

2.5   Tillvägagångssätt 
 
Uppsatsarbetet inleddes med att söka efter problemområden inom redovisning. Stora företag 

hade lagt ut olika lämpliga forskningsområden på sina hemsidor som inspirationskälla för 

kandidat-/magisteruppsatser. Efter att ha undersökt ett flertal olika problemområden valde vi 

att skriva om bolagskoden då det är ett aktuellt och debatterat ämne. Valet av medelstora 

företag som inte är noterade på börsen valdes på grund av att ingen tidigare forskning har 

påträffats angående deras inställning till bolagskoden. Intresset uppstod eftersom de 

medelstora företagen i Sverige kan vara börsens aktörer inom en överskådlig framtid. Därefter 

användes olika sökverktyg på Internet för att leta efter information om ämnet. Flera 

intressanta artiklar dök upp angående bolagskoden bl.a. i Google, Altavista, Affärsvärlden, 

skolans sökmotorer mm. Nästa steg var att samla in relevant teori till problemområdet vilket 

återfanns i kurslitteratur inom redovisningsteori, corporate governance, företagsetik mm. 

Därefter började sökningen efter intressanta företag för undersökningen på hemsidan om 

                                                 
41 Denscombe, 1998, s. 139 
42 Ibid, s. 201 
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företagsfakta. Företag kontaktades för intervjutid till undersökningen och innan intervjuerna 

ägde rum studerades boken ”Intervju- Konsten att lyssna och fråga” av Jan Karg Jacobsen för 

att slipa formen för intervjuteknik. Intervjuerna var till största delen besöksintervjuer med 

undantag för en via telefon.  

 

Intervjuerna inleddes med att respondenten gav en kort presentation om företaget för att 

därefter gå in på frågorna i intervjumallen. Frågorna följdes i kronologisk ordning. Empirin 

och spontana slutsatser tillfördes uppsatsen direkt efter att respektive intervju ägt rum. 

Därefter analyserades frågorna utifrån ett teoretiskt perspektiv.  

 
 
2.6  Validitet  
 

Validitet handlar om att data och de metoder som används anses vara riktiga och träffsäkra.43 

Data som samlas in ska reflektera sanningen, dvs. verkligheten och täcka uppsatsens 

väsentliga frågor. Begreppet, validitet, innebär att studien undersöker det författarna avser att 

undersöka.44 Fördelen med intervjuer är direktkontakten till respondenten så att data kan 

kontrolleras huruvida den är riktig och relevant under intervjuns gång.45 Resultatens validitet 

kan också kontrolleras genom att beakta om undersökningsenheterna har valts ut på rimliga 

grunder i förhållande till forskningssyftet, att se saker ur olika perspektiv och möjligheten att 

bekräfta resultaten samt att resultaten inte är allt för hårt knutna till en speciell metod för 

datainsamlingen.46 Forskaren bör också bekräfta intervjudata med andra informationskällor 

inom ämnet.47  

 

Vi anser att validiteten i uppsatsen är god eftersom direktkontakten till intervjuobjekten har 

medfört att respondenternas svar har kunnat kontrolleras och bekräftas under intervjuernas 

gång. Validiteten naggas dock i kanten av det urval som gjorts för undersökningen. Urvalet 

skulle ha kunnat anpassas mer utifrån forskningssyftet.  

 

 

                                                 
43 Denscombe, 1998, s. 283 
44 Patel och Davidson, 1994, s.85 
45 Denscombe, 1998, s. 162 
46 Ibid, s. 103 
47 Ibid, s. 158 
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2.7  Reliabilitet  
 
Reliabilitet innebär att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. Hög tillförlitlighet innebär 

att mätinstrumentet ger samma data gång efter gång, eventuella variationer i resultatet ska helt 

och hållet bero på variationer i mätobjektet inte på instabilitet i mätinstrumentet.48 Om någon 

annan genomför undersökningen ska han eller hon komma fram till samma resultat och dra 

samma slutsatser.49 Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet.50 Ett mätinstrument har 

hög tillförlitlighet om det är konsekvent och pålitligt.51  

 

Vi anser att reliabiliteten är god då undersökningen gjorts på ett tillförlitligt sätt. Vi tror dock 

att mätinstrumentets stabilitet kan ha påverkats av hur väl skolade vi var i intervjuteknik. Vårt 

tonfall, minspel eller klädsel kan ha inverkat negativt på objektiviteten vilket i sin tur påverkat 

tillförlitligheten i uppsatsen. Om studien görs om i framtiden kan resultatet komma att 

influeras av ändrade förutsättningar snarare än variationer i mätinstrumentet. 

 

 

2.8   Generalisering 
 
Urvalet av respondenter i undersökningen har varit icke-slumpmässigt, dvs. deltagandet i 

undersökning har skett på helt frivillig basis och med utgångspunkt i ett s.k. självval. Med 

självval menas att det är personer som är mer intresserade av frågeställningen än andra som 

har deltagit i undersökningen, varför det inte kan dras några säkra slutsatser till en större 

population.52  

 
 
2.9  Källkritik                    
 
För att uppskatta trovärdigheten i vårt arbete vill vi ge läsaren en översikt av författarna till 

den teori som varit viktig för arbetet: 

Artsberg trycktes år 2003 och är en kursbok i ämnet redovisning för studier på högskole- 

respektive universitetsnivå. Artsberg var tf professor i företagsekonomi vid Internationella 

                                                 
48 Denscombe, 1998, s. 282 
49 Ibid, s. 250 
50 Patel och Davidson, 1994, s.85 
51 Denscombe, 1998, s. 283 
52 Dahmström, 2000, s.195 
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Handelshögskolan i Jönköping då den trycktes. Boken fördjupar läsaren i etablerade normer 

och synsätt inom redovisningen. Vi upplever att Artsberg har hög tillförlitlighet. 

Ax, Johansson & Kullvén trycktes år 2005. Ax var docent och doktor i ekonomie och 

arbetade som lärare och forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet då boken 

trycktes. Johansson var även han doktor i ekonomie men arbetade som lärare och forskare vid 

Handelshögskolan i Stockholm. Kullvén var också doktor i ekonomie och arbetade som lärare 

och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Boken är en allmän, pedagogisk 

skolbok om ekonomistyrning vilket ger en mer översiktlig bild inom ämnet. Viktigt att 

komma ihåg är att författarna inte är experter på områdena som behandlas i litteraturen. Vi 

anser att författarna har en kunskap av en mer generell karaktär. 

Brytting trycktes 1998 då han var docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i 

Stockholm. Idag är han forskare, föredragshållare, skribent och konsult inom området 

företagsetik. Vi anser att innehållet i boken är intressant och trovärdigt men upplagan vi 

använde hade några år på nacken. 

Johansson, Häckner & Wallerstedt trycktes år 2005. Bokens huvudfrågor berör hur 

revisorsprofessionen förvaltar sitt uppdrag, orsakerna till förväntningsgapet och hur gapet ska 

minskas. Vi finner innehållet i boken intressant då den blivit en produkt av 

forskningsprogrammet Den nya tidens revisor och redovisare som bedrevs vid Mitthögskolan 

i Östersund 2001-2003. 

Monks & Minow trycktes år 2001. De är två omtalade personer på bolagsstyrningsområdet 

och kan ses som några av bolagsstyrningens grundare. Monks är välkänd på området efter att 

ha attackerat bolagsstyrningsetablissemanget och dessutom varit direktör i många större 

amerikanska bolag. Vi tycker att källan håller hög trovärdighet då den speglar nya tidens 

bolagsstyrning. 

SOU 2004:130 trycktes 2004 och är skriven av Kodgruppen som består av högt uppsatta 

personer inom svenska affärsverksamheter. Syftet med dokumentet är att nå en bred 

förankring i det svenska näringslivet. Vi upplever att källan har påverkats av många organ och 

organisationer inom näringslivet och att innehållet fortfarande befinner sig på 

utvecklingsstadiet.  

Testa den interna kontrollen trycktes år 1993 och är skriven av Föreningen Auktoriserade 

Revisorer, FAR. Föreningen är till för auktoriserade och godkända revisorer och andra högt 

kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. Idag har FAR en ledande roll i 

yrkesutveckling, utbildning och information inom revisorernas verksamhetsområden. FAR är 
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engagerad i flera internationella organisationer. Vi anser att källan är respektingivande men 

att trovärdigheten dock naggas i kanten av dess ålder. 

 
För övriga delar av uppsatsen har artiklar hämtats på Internet från stora dagstidningar samt 

affärspress. Artiklarna har bidragit till bra och aktuell information. Då journalisternas 

sakkunskaper, objektivitet samt tidningarnas specialiseringar varit vaga kan trovärdigheten 

naggas i kanten. 
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3. Teori 
 
 

3.1.  Intressentmodellen  
 
Företagens relationer med sin omgivning har gett upphov till flertalet teorier och modeller om 

mål inom företagsekonomin. En viktig modell är den s.k. intressentmodellen som har sin 

utgångspunkt i att företagen strävar efter att uppnå ett stabilt förhållande till sin omgivning, en 

balans. Företagen har ett antal intressenter, t.ex. leverantörer, kunder, ägare, långivare, stat 

och kommun, m.fl. där det finns ett viktigt beroendeförhållande mellan företaget och 

intressenterna.53 Mellan parterna krävs det en balans mellan de bidrag intressenterna lämnar 

till företaget och de belöningar företaget lämnar till sina intressenter, s.k. bidrags-

belöningsbalans. En förutsättning för att intressenterna ska motiveras att vilja tillhöra 

företagets intressentgrupp är att företagets belöningar överstiger de bidrag som intressenterna 

lämnar till företaget. Ägarna bidrar med kapital till företaget och förväntar sig utdelning och 

avkastning som belöning. Långivarna bidrar också med kapital men förväntar sig att företaget 

betalar räntor, amorteringar och sköter företaget som belöning för insatsen.54  

 

 

 
 

Figur 3.1.1   Intressentmodellen.55        

 

                                                 
53 Ax, Johansson och Kullvén, 2005, s. 38 
54 Ibid, s. 39 
55 Ibid, s. 39 
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Intressenternas krav kan i flera fall stå i konflikt med varandra och då måste 

företagsledningen kompromissa så att en balans uppnås mellan intressenternas och företagets 

krav för att säkra företagets överlevnad och utveckling. Intressentmodellen är väl etablerad 

idag, men dess konsekvenser är inte helt förstådda eller accepterade.56 Milton Friedman är en 

amerikansk författare som har ett långvarigt engagemang för klassiskt liberala principer inom 

både ekonomins och politikens område.57 Friedman hävdade att företagsledningen helt och 

enbart ska ägna sig åt att tillfredställa ägarnas intresse. Synsättet strävar efter att maximera 

vinsten. Intressentmodellen har kritiserats för att på ett olämpligt och ofta fördolt sätt gynna 

företagsledningens perspektiv på ägarnas bekostnad.58    

 

 

3.2 Agentteorin  
 
Agentteorin är huvudsakligen ett amerikanskt fenomen som uppstod p.g.a. uppmärksamheten 

om redovisningens politiska natur under 1970-talet. 59 Då ägandet och driften av företaget 

skiljs åt minskar ägarnas inflytande att kontrollera driften av företaget, företagsledningens 

utrymme att arbeta efter egna mål ökar. Agent-principalteorin utgår från att företagsledningen 

strävar efter att maximera sin egen nytta istället för att maximera företagets vinst. Agenten 

representeras av företagsledningen och principalen av aktieägarna. Den förstnämndas nytta 

beror på t.ex. lön, makt och status. Genom att fördela ut medel på lön, förmåner, 

administration och investeringar frambringar företagsledningen nytta genom att den erhåller 

hög makt, status och prestige.60  

 

 

3.3   Innebörden av extern och internredovisning        
 
Syftet med företagets redovisning är att ta fram relevant information om verksamhetens 

ekonomiska resultat och ställning vid rätt tidpunkt. Beroende på vilket perspektiv företaget 

betraktas ur går det att ta fram relevant information vid rätt tidpunkt.61 Den externa 

redovisningen definieras som all den redovisning som görs för att uppfylla krav i lagar och 

                                                 
56 Brytting, 1998, s.145 
57 Liberalismen, hemsida  
58 Brytting, 1998, s.152 
59 Artsberg, 2003, s. 83 
60 Ax, Johansson och Kullvén, 2005, s. 37 
61 Ibid, s.449 
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förordningar. Den externa redovisningen resulterar främst i en resultaträkning och en 

balansräkning per år och den är inte bara väsentlig för externa intressenter utan också för de 

som arbetar inom företaget. Interna intressenter så som företagsledningen, divisionschefer 

m.fl. har behov som går ut på en mer detaljrik och delvis annan information än den som tas 

fram i den externa redovisningen och därför har många företag även en intern redovisning. 

Den ska ge information till de interna intressenterna. Utformningen av den interna 

redovisningen finns inte reglerat i någon lagstiftning, utan kan utformas helt efter företagets 

unika situation och behov.62 Den interna redovisningen behandlar till stor del händelser inne i 

företaget vilket ofta innebär att avsevärt fler transaktioner hanteras här än i den externa 

redovisningen.63 Nedan ges en sammanfattande bild över skillnaderna mellan intern och 

extern redovisning:64 

Intern redovisning:   Extern redovisning: 

- Intressenter inom företaget   - Externa och interna intressenter 

- Delar av företaget   - Hela företaget 

- Transaktioner inne i företaget  - Transaktioner med omvärlden 

- Frivillig    - Obligatorisk 

- Utformas med hänsyn till interna behov  - Utformas med hänsyn till lagar och  

- Ger underlag till beslutsfattande,   rekommendationer 

uppföljning och planering av verksamheten - Visar resultat och ställning 

 

 

3.4   Redovisningens utveckling 
 
Redovisning är idag reglerad i nästan hela världen. Det ständiga dilemmat inom 

redovisningsområdet är de aktörer som försöker manipulera reglerna för att kringgå 

regleringen. Det finns en ständigt pågående diskussion på redovisningsområdet vilket som är 

det bästa sättet att reglera redovisningen samt hur reglerna skall se ut för att de inte skall 

kunna kringgås. Amerikansk redovisning kritiserades ifrån europeiskt håll efter skandalen i 

Enron. Man menade att den var alltför detaljreglerad och att revisorerna var alltför inriktade 

mot en bokstavstolkning istället för att göra en bedömning av vad som är en rättvisande 

redovisning.65 För att sammanfatta normutveckling på redovisningsområdet är det uppenbart 

                                                 
62 Ax, Johansson och Kullvén, 2005, s.452-453 
63 Ibid, s.453 
64 Ibid 
65 Artsberg, 2003, s. 423 
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att normgivare först och främst kodifierar den praxis som har utvecklats i företagen. Men 

samtidigt med hjälp av tänkandet hämtat från referensramar och med hjälp av andra 

principiella argument, försöker man driva på utvecklingen. All normgivning föregås av 

normbildning och viktiga centrala aktörer måste gilla förslagen. De får inte vara i konflikt 

med rådande lagstiftning och de får inte ha sådana ekonomiska konsekvenser att de inte 

accepteras av företagen. Redovisningsförändringar uppkommer p.g.a. en komplicerad process 

där många faktorer måste beaktas och därför går utvecklingen relativt långsamt framåt.66          

Vilken typ av transaktioner som redovisningen skall omfatta är en ytterliggare central fråga 

för redovisningsutvecklingen. Den redovisningsmodell som bygger på finansiella 

transaktioner är den modell som idag är accepterad av redovisningsprofessionen. På 

redovisningsområdet går det ibland att se att företagen lämnar information om något frivilligt 

för att det finns en diskussion i samhället. Det kan resultera i att om något företag börjar 

experimentera med extra upplysningar följer andra efter. Samtidigt finns det en tendens, att då 

den allmänna debatten i samhället upphör slutar företagen att ge de extra upplysningarna till 

omvärlden.67  

 

 

3.5 Intern kontroll 
 
Alla företag behöver en god intern kontroll, dvs. ett bra system för intern kontroll som 

motverkar fel i det dagliga arbetet, fel i redovisning, finansiella rapporter samt 

beslutsunderlag och i sin tur motverkar olönsamma beslut eller förluster. Både avsiktliga och 

oavsiktliga fel beaktas. De förstnämnda kan förebyggas genom sofistikerade kontroller och 

väl genomtänkt ansvarsfördelning. De oavsiktliga däremot är lättare att fånga upp med en god 

intern kontroll.68 Vad som avses med god intern kontroll beskrivs genom komponenterna som 

kommer längre ner i stycket. Innebörden av intern kontroll enligt FAR är organisationer och 

rutiner som gör: 

 att redovisningen blir riktig och fullständig  

 att företagets resurser används på det sätt som företagsledningen har tänkt sig.69 

Några exempel på komponenter som leder till god intern kontroll: 70 

                                                 
66 Artsberg, 2003, s. 424 
67 Ibid, s. 426 
68 Testa den interna kontrollen, 1993, s.5 
69 Ibid 
70 Ibid 
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 Redovisningen är väl lämpad för verksamheten. 

 Rapporteringssystemen ger rättvisande information och tydliga signaler om fel. 

 Periodiska bokslut följs upp av företagsledningen och avvikelser mot budget 

analyseras systematiskt. 

 Ansvarsfördelningen är genomtänkt – ingen person får ensam sköta en transaktion i 

alla led. 

 Det finns ett logiskt uppbyggt system för att godkänna alla typer av transaktioner. 

 Löpande avstämningar, kontrollräkningar och inventeringar görs. 

Att ha goda rutiner för intern kontroll kan ge stora vinster. Risken att förlora pengar minskar, 

och om rutinerna är pålitliga minskar behovet av att kontrollera varje enskild transaktion, 

saldo, fordran, skuld etc. En annan fördel med god intern kontroll är dessutom att företagets 

revisor kan finna det effektivt att förlita sig på den vid revisionen, vilket i sin tur kan minska 

kostnaderna för revisionen.71 

 

 

3.6    Ansvar och förtroende 
 
Syftet med den ökade rapporteringen är att förtydliga ansvaret och på så sätt öka förtroendet 

för bolagsstyrningen.72  

Power, professor vid Ekonomiska Universitetet i London, menar att rapportering tillhör det 

nutida samhällets patentlösningar.  Som svar på nya krav kan företagen tillämpa den klassiska 

byråkratiska motståndarmetoden, dvs. överinformera. Resultatet blir långa, ogenomträngliga 

rapporter. En framtida reaktion på det här kan vara att företagen börjar följa mallar samt 

standarder, vilka upplevs som rituella och förutsägbara.73  

Power pratar även om något han kallar för responsibility aversity, vilket innebär en önskan att 

kunna dra sig undan ansvar. Power menar att Koden leder till att förutsättningar skapas för att 

kunna peka på andra i ett spel som handlar om att förflytta ansvaret.74 

 

 

 

 

                                                 
71 Testa den interna kontrollen, 1993, s.5-6 
72 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 2005, s.130 
73 Ibid, s.129 
74 Ibid, s.130 
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Figur 3.6.1 Ansvarsförskjutning. 

Ansvaret tunnas på så sätt ut.75 Uppmaningen till bolagen är att undvika att följa Kodens 

samtliga regler! Utnyttja möjligheten att lämna förklaringar, snarare än att följa. Det kan visa 

på företagens intellektuella styrka.76 

 

 

3.7  Bolagsstyrning  
 
Under de senaste åren har en påfallande förändring skett inom bolagsstyrning. Förändringen 

har sin grund i utvecklandet av den globala ekonomin, vilket har omvandlat både bolags- samt 

investeringsklimatet, och skapat en givande grund för ledningsutveckling.77  

Investerarnas förtroende för företagen anses vila på följande byggstenar:78 

• Ett effektivt rättssystem som minimerar chanserna att aktiekapitalet slösas bort eller 

stjäls. 

• Företagsledare som är genuina ambassadörer av aktieägarnas intresse samt värde. 

• En ordentligt granskad redovisning som ger en verklig insikt om företagets 

prestationsförmåga. 

• En rättvis röstningsprocess som tillåter aktieägarna att bli rådfrågade innan ett 

betydelsefullt gemensamt beslut fattas. 

• En ledningsrapport som möjliggör en verklig inblick i företagets framtidsutsikter. 

• Friheten att sälja av aktieinnehavet till den som ger högsta budet. 

 

Kort och gott, investerare kräver transparens och ansvarighet i utbyte mot sitt riskkapital. 

Motsatta förhållandet vore otänkbart. Den första bolagskoden av modern stil, inrättad i 

                                                 
75 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 2005, s.130 
76 Ibid 
77 Monks och Minow, 2001, s. 249 
78 Ibid, s. 251 

Bolaget kan peka på 
revisorn som granskat 
rapporten om intern 
styrning. 

Revisorn pekar på 
regelskaparen som klar-
gjort att granskningen 
skulle vara översiktlig. 

Regelskaparen kan påstå att 
reglerna snarare är av 
karaktären följ eller förklara 
och att en mer utförlig 
revision visst hade varit 
möjlig. 
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Storbritannien av Bank of England samt London Stock Exchange år 1992 under ordförande 

Sir Adrian Cadbury, ynglade av sig till många efterföljare.  

Cadburygruppen fastställde en samling kriterier för styrningsprocesser som kom att bli 

näringslivsstandard och som företag uppmuntrades att sträva efter. Företagen tvingades 

avslöja hur de levde upp till Kodens kriterier samt ge förklaringar till varför de inte 

uppfylldes.79 

 

 

3.8   Bolagskoden: En kortfattad version!  
 
3.8.1  Inledning  
Corporate governance, bolagsstyrning på svenska, handlar om att bolagen styrs på ett sätt som 

gör att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och därigenom 

bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt.80  

Det har skett en snabb utveckling inom bolagsstyrningsområdet under de senaste decennierna.  

har lett till uppkomsten av mer eller mindre frivilliga regelsamlingar, s.k. koder, för 

bolagsstyrning i ett stort antal länder. Nu får Sverige också en motsvarade regelsamling med 

den nu presenterade Koden.81 

 

En svensk kod för bolagsstyrning:   

Det har inte saknats regler och riktlinjer för bolagsstyrning i Sverige, däremot har det inte 

funnits någon samlad kod inom området.82  

 

Syfte och principiella utgångspunkter: 

Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag.  

Ett annat viktigt syfte är att höja kunskapen om och förtroendet för svensk bolagsstyrning hos 

utländska investerare och andra aktörer på den internationella kapitalmarknaden.  för att 

främja det svenska näringslivets tillgång till utländskt riskkapital på goda villkor.83 

 

 

                                                 
79 Monks och Minow, 2001, s. 251 
80 SOU. 2004:130, s. 4 
81 Ibid 
82 Ibid 
83 Ibid 
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Några vägledande principer för Kodgruppens arbete har varit att: 84 

• skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll 

• skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning  

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

• värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas 

• skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt 

 

Målgrupp: 

Koden är primärt skriven för svenska aktiebolag noterade på svensk börs eller auktoriserad 

marknadsplats. Första steget är att införa den för bolag noterade på A-listan och större bolag 

på O-listan för att efter några år bredda tillämpningen till börsens samtliga bolag. Kodgruppen 

menar att några av Kodens regler är mindre relevanta för mindre noterade bolag. Det är dock 

Kodgruppens övertygelse att det leder till förtroendeskapande gentemot aktieägare och 

potentiella investerare att kunna deklarera att bolaget tillämpar Koden.85 

 

Följ eller förklara: 

Ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men skall då motivera  enligt 

principen ”comply or explain”, på svenska ”följ eller förklara”. Denna modell har med 

framgång tillämpats för de corporate governance-koder som utvecklats under de senaste tio 

åren. I Koden används genomgående ”skall” i reglerna för att ingen oklarhet skall råda om att 

samtliga avvikelser från Koden skall förklaras. Marknaden fungerar som aktiebolagens 

domare då de avgör om de redovisade motiven accepteras eller inte. Då de inte anses 

välgrundade kan företaget drabbas av dålig publicitet och förtroendeförlust på 

aktiemarknaden. 86 

 

Innehåll och form: 

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget, 

genom ett antal regler avseende såväl de enskilda bolagsorganens organisation och 

arbetsformer som samspelet mellan organen.  

                                                 
84 SOU. 2004:130, s. 5 
85 Ibid, s. 5 
86 Ibid, s. 6 
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Dessutom ges riktlinjer för bolagets rapportering till ägare, kapitalmarknad och omvärld i 

övrigt.87 

 

Svensk bolagsstyrning i internationell belysning 

Den svenska modellen för bolagsstyrning ansluter i sina huvuddrag till de modeller som 

tillämpas i flertalet utvecklade länder. Samtidigt uppvisar den en del särdrag som måste tas i 

beaktande vid utformningen av en svensk kod för bolagsstyrning. Särdragen är bl.a. en följd 

av delvis annorlunda ägarstruktur och traditioner samt lagstiftning och annan reglering på 

området än i andra länder.88 

 

3.8.2  Ägarroll och ägaransvar 
Ägare som tar ansvar för företagens och näringslivets utveckling är ett viktigt inslag i en 

fungerande marknadsekonomi. Dynamiken i näringslivet kräver en mångfald av aktieägare 

med olika placeringsinriktning, tidshorisont och riskbenägenhet och främjas av en väl 

fungerande marknad för kontrollposter av aktier och en väl fungerande marknad för 

företagsförvärv.89 

 

3.8.3  Regler för bolagsstyrning 
Kapitel 1: Bolagsstämma  

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta  

beslutande organ.  Bolagsstämman bör hållas vid sådan tidpunkt och på sådan ort att en så 

hög andel som möjligt av totalantalet aktier och röster kan vara företrädd på stämman.  

Bolagsstämman bör genomföras på ett sätt som underlättar ett aktivt deltagande från 

närvarande aktieägares sida i diskussion och beslutsfattande. Kallelse till bolagsstämman skall 

i samband med tredje kvartalsrapporten, offentliggöras när och på vilken ort stämman 

kommer att hållas samt finnas på bolagets hemsida. Bolaget skall inför varje bolagsstämma ge 

aktieägarna möjlighet att med hjälp av modern kommunikationsteknik följa eller delta i 

stämman från annan ort inom eller utom landet. Vid bolagsstämman skall styrelsen, ledningen 

och revisorn vara närvarande. Bolagets valberedning skall lämna förslag till ordförande vid 

ordinarie bolagsstämma.90 

                                                 
87 SOU. 2004:130, s. 6 
88 Ibid, s. 7 
89 Ibid, s. 10 
90 Ibid, s. 11 
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Kapitel 2: Tillsättning av styrelse och revisor  

Valberedningen skall lämna förslag av tillsättning och arvodering av styrelse och revisor.91  

 

Kapitel 3: Styrelsen 

Styrelsens uppgifter: 

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter 

på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa 

möjliga sätt.92 

 

Finansiell rapportering: 

Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med 

lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.93 

 

Intern kontroll och internrevision: 

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda ägarnas 

investering och bolagets tillgångar.94 

 

Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor: 

Styrelsen ansvarar för att bolaget har ett formaliserat och transparent system som säkerställer 

att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs. Samt 

att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls.95 

 
Kapitel 4: Bolagsledning 

Verkställande direktörens uppgifter: 

Verkställande direktören har en särskild roll i styrelsearbetet, oavsett om denne är ledamot av 

styrelsen eller inte. Verkställande direktören skall rapportera till styrelsen om bolagets 

utveckling, vars föredragande och förslagsställare i frågor som beretts inom bolagsledningen 

samt förse styrelsen med information som underlag för dess arbete.96  

 

                                                 
91 SOU. 2004:130, s. 13-14 
92 Ibid, s. 14 
93 Ibid, s. 18 
94 Ibid 
95 Ibid, s. 19 
96 Ibid 



 24

Ersättning till bolagsledningen: 

Styrelsens ansvar är att ha en formaliserad och för samtliga ledamöter transparent process för 

bolaget för att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets 

ledning samt besluta om verkställande direktörens ersättning och övriga anställningsvillkor.97  

 

Kapitel 5: Information om bolagsstyrning 

Till bolagets årsredovisning skall fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Av 

rapporten skall framgå om den reviderats eller inte.98 

 

Rapport om intern kontroll: 

Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen samt 

revisorns granskningsberättelse över denna rapport.99 

 

Information på hemsidan: 

Bolaget skall på sin hemsida ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor, där 

information som ingår i bolagsstyrningsrapporten löpande skall uppdateras och återfinnas 

tillsammans med övrig information som krävs enligt Koden.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 SOU. 2004:130, s. 20 
98 Ibid, s. 21 
99 Ibid 
100 Ibid 
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4.   Empiri 
 
 
Undersökningen innehåller fem besöksintervjuer och en telefonintervju. Besöksintervjuerna 

består av Bygg Ole, Pitney Bowes Svenska AB, Liber Hermods AB, Johnson & Johnson och 

Taxi 020. Pitney Bowes Svenska AB, Liber Hermods AB, Johnson & Johnson är bolag som 

ägs av stora utländska koncerner men vi har tittat på den svenska delen och identifierat de 

som medelstora företag. Telefonintervjun avser Elias i Blekinge AB.  Före varje intervju ges 

först översiktlig information om respektive företag och därefter följer en sammanställning av 

data som erhållits vid respektive intervju. 

 
 
4.1   Bygg Ole 
 
Bygg Ole är idag ett av de ledande företagen inom svensk byggmaterialhandel där kundens 

behov och önskemål står i centrum för den snabbt växande verksamheten.101  

Familjeföretaget Bygg Ole drivs idag av sönerna till grundaren Ole Lidbjörk, verkställande 

direktör, och har funnits i 60 år. Bygg Ole har idag en omsättning på ca 400 miljoner kronor 

och har ca 150 anställda. Företaget består av två grenar: 

• Bygg Ole; består av varuhus och har ca 50 % små företag som kunder och 50 % 

konsumenter. 

• Nacka Trä; riktar sig mot stora kunder med avtal, vanligtvis stora byggplatser. 

 

4.1.1  Intervju på Bygg Ole med Jan-Olov Carlsson, Administrativ direktör 
 Jan-Olov känner till Svensk kod för bolagsstyrning då han deltog vid ett seminarium hösten 

2005 som gav en översiktlig bild av Koden. Han tycker inte att medelstora företag i Sverige 

ska behöva tillämpa Koden. Carlsson hade ingen uppfattning huruvida efterlevnaden av den 

nya Koden behöver vara dokumenterad eller inte. Bygg Ole har inte för avsikt att tillämpa 

Koden frivilligt utan anser att de har bra grepp om verksamheten som det ser ut idag.  

 

Det övergripande syftet som anges med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska 

bolag. Jan-Olov instämmer och tror att det kan leda fram till en kvalitetsutvärdering av 

företagens redovisning.  

                                                 
101 Bygg Ole, hemsida.  
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Fördelarna som han ser med implementeringen av Koden är att det leder till en viss basnivå 

på företagens rapportering samt att den blir mer likvärdig. Nackdelen är att tillämpningen 

medför ökade kostnader p.g.a. ökad rapportering, dvs. mer administrativt arbete vilket är 

tidskrävande. Jan-Olovs uppfattning är dock att Koden kan bidra till ökad kvalité i 

redovisningen för företag som tillämpar Koden. 

 
Frågan om hur han anser att ökad rapportering påverkar förtroendet för företagets 

bolagsstyrning utgick. På frågan vilken hans inställning till reglering av bolagsstyrning är 

svarade Jan-Olov att han anser att reglering av bolagsstyrning har blivit alltmer avancerat 

vilket han upplever som en stor nackdel. Han tycker principiellt sett att regleringen av 

bolagsstyrning borde fokusera på att förenkla för företagen oavsett storlek på bolagen. Jan-

Olov menar att det är viktigt med goda kontakter till företagets alla intressenter. Bygg Ole 

lägger ner mycket arbete på att främja långsiktiga relationer till sina intressenter. Jan-Olov 

anser att god intern kontroll uppnås genom välgenomtänkta rutiner som syftar till att fler 

personer är engagerade för att enskilda personer inte ska kunna tillskansa sig fördelar. 

 

 

4.2     Pitney Bowes Svenska AB 
 
Pitney Bowes Svenska AB är ett amerikanskt ägt företag och dotterbolag till den engelska 

delen. Företaget är registrerat i Sverige och noterat i USA. Till produkterna hör: 

kuverteringsmaskiner, dokumentförstörare, inbindningsmaskin, limmaskiner och 

häftmaskiner, posthanteringsmaskiner, förbrukning och frankeringsremsor. Koncernen har ca 

36000 anställda och finns i flera länder runtom i världen, dock inte starka i den östeuropiska 

delen. Företaget i Sverige har ca 120 anställda och hade en omsättning på 162 miljoner kronor 

år 2005 enligt US GAAP. Huvudkontoret och lagret för Sverige befinner sig i Sollentuna men 

har även försäljningskontor i Göteborg och Malmö. 

 

4.2.1  Intervju på Pitney Bowes med Helena Rockström, Ekonomichef 
Helena Rockström känner inte till Svensk kod för bolagsstyrning och därmed utgår frågorna 

4-9. 

 

Helena anser att rapporteringen är väldigt viktig då de ingår i en amerikansk koncern. 

Rapporteringen är ett hårt styrmedel. Hon tycker att ökad rapportering absolut påverkar 
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förtroendet för företagets bolagsstyrning. Rapportering är ett bra verktyg för att säkerställa att 

aktieägarnas pengar inte förskingras. Hon anser att bolagsstyrningen måste förbättras för att 

öka transparensen i företagens redovisning, men det finns en gräns för reglering av 

bolagsstyrning.  

 

Företaget är idag hårt reglerat av den amerikanska koncernen, då den följer Sarbanes Oxley, 

vilket hon menar ligger i aktieägarnas intresse. Helena associerar god intern kontroll med 

rapportering, men det kan ske på olika sätt, t.ex. intern och extern revision, och bör 

rapporteras på ett homogent sätt. Det är viktigt med nyckeltal, anser Rockström, och de bör 

anpassas utifrån länderspecifika förhållanden. Det är USA som bestämmer den interna 

revisionen och de bestämmer huruvida företaget i Sverige ska följa en kod för bolagsstyrning 

eller inte. Hon menar att Sarbanes Oxley är väldigt ny men det kommer antagligen bli bättre 

med tiden då den blir mer och mer anpassad.  

 

 

4.3  Liber Hermods AB 
 
Liber Hermods grundades år 1892. Idag har Liber Hermods ca 17 heltidsanställda samt cirka 

100 lärarkonsulter runtomkring i landet. Omsättningen var år 2005 cirka 105 miljoner kronor 

och beräknas uppgå till cirka 84 miljoner kronor år 2006. Moderbolaget heter Liber. Företaget 

är uppdelat i två regioner; Nord respektive Syd. Det förstnämnda sträcker sig från Göteborg, 

tvärs över landet och upp till Norrland. Region Syd börjar i Göteborg, sträcker sig tvärs över 

landet och söder över. Norra regionen som bl.a. består av Stockholm upplevs som en svår 

marknad vilket kan bero på att det finns många konkurrenter. Södra regionen har bäst 

lönsamhet idag och Länsarbetsnämnden är största uppdragsgivaren. Liber Hermods är idag 

Sveriges största läromedelsföretag men upplever att marknaden för fysiska, dvs. traditionella, 

läromedel krymper från år till år och utvecklingen går mot alltmer Internetbaserade läromedel.   

 

4.3.1 Intervju på Liber Hermods AB med Tommy Torpman, Ekonomichef 
Tommy känner inte till den svenska koden för bolagsstyrning nämnvärt. Då företaget ägs av 

ett holländskt bolag som styrs av Sarbanes Oxley-koden är det den Koden respondenten är 

insatt i. Frågorna 4-8 utgick. 
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Torpman anser att kodsystemet i allmänhet ökar transparensen och gör redovisningen mer 

enhetlig i koncernen vilket ökar kvaliteten i redovisningen. Däremot tycker han att koder, 

främst Sarbanes Oxley-koden, upplevs omständlig och omfattas av många strikta regler. Han 

nämner exemplet att två personer alltid måste godkänna minsta lilla detalj samt att det råder 

strikta regler kring periodiseringar. Tommy tror att transparens upp till företagsledningen ökar 

förtroendet i koncernledningen och från aktieägarna. Reglering av bolagsstyrning, anser han, 

är på gott och ont. Näringslivet behöver ett regelverk men behöver samtidigt anpassas utifrån 

länderspecifika förhållanden. Torpman tror att ledningen tar stor hänsyn till företagets alla 

intressenter. God intern kontroll associerar han med att det är viktigt att de personer som 

attesterar vet vad det innebär att godkänna samt att det bokförs på rätt konton. Tommy gav ett 

exempel på ett system företaget använder sig av som kallas ”Ramses”, vilket är en 

internrevisionsmall som företaget måste följa fullt ut. Två personer måste t.ex. alltid attestera 

fakturor och systemet reglerar t.ex. inköp av kontorsmaterial och resor m.m.  

 

 

4.4  Johnson & Johnson 
 
Företaget räknar sig som världens största diversifierade hälsovårdsföretag och grundades år 

1886 av bröderna Johnson & Johnson. Huvudkontoret ligger i New Brunswick utanför New 

York. Koncernen består av 115 000 anställda och finns i 170 länder men är representerade 

världen över. År 2005 omsatte koncernen cirka 50 miljarder kronor. Affärsområdena är 

uppdelade på tre områden: Läkemedel, Konsumentprodukter samt Medical Devices.  

I Norden finns framförallt området Medical Devices som innehåller produktområdena: seturer 

(nål & tråd), inkontinens, titthålskirurgi, ortopedi, sportmedicin, ryggradskirurgi, hydrocefalus 

(övertryck i hjärnan) samt hjärta och själ. Till det nordiska området hör: Sverige, Danmark, 

Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Området stod år 2005 för 1,65 miljarder 

kronor i omsättning och har cirka 370 anställda. Till de största kunderna hör Landsting och 

Kommuner. 

 
4.4.1 Intervju på Johnson & Johnson med Lars Hemmingsson, Ekonomichef 
Lars känner till Svensk kod för bolagsstyrning men är inte insatt i detalj då företaget är ett 

amerikanskt dotterbolag som följer Sarbanes Oxley Act. Företaget har inga direkta 

intressenter i Norden mer än anställda och myndigheter. Lars har däremot följt debatten kring 

den svenska bolagskoden som förts i medierna. Frågorna 4 och 6 utgick. 
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På frågan om efterlevnaden av den nya Koden behöver vara dokumenterad ställde sig Lars 

positiv. Han menar på att företagen behöver beskriva i sin årsredovisning hur de efterlever 

och följer Koden.  

 

Lars anser tillämpningen av Koden kommer att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag 

på sikt. Fördelarna med Koden, enligt Lars, är att den bidrar till en mer enhetlig bild av 

företagen. Det blir dessutom lättare för olika intressenter att jämföra olika företag. Till 

nackdelarna hör att det tar lång tid för företagen att implementera. Efterlevnaden blir inte 

fullskalig då företagen genomför implementeringen under tvång. Lars menar på att företagen 

måste vara starkt övertygade om dess positiva effekter då det annars lätt kan ses som en tung 

process som kräver mycket administration. Lars är osäker på om Koden leder till ökad kvalité 

i redovisningen för företag som tillämpar Koden. Han pekar återigen på att det handlar om 

vilken inställning företagen har till Koden. På sikt kan den leda till ökad kvalité i 

redovisningen.  

 

Lars tror att ökad rapportering möjligtvis påverkar proffsens förtroende för företagets 

bolagsstyrning. Han menar att det krävs en viss insats och kunskap från mottagaren av 

informationen för att påverka förtroendet. Lars ser en risk att företagen skriver för mycket 

angående Koden i årsredovisningen. Viktigt är att se till vilket syfte organisationen har med 

informationen. Lars påpekar dessutom att hela rapporten måste läsas igenom för att förstå 

sammanhanget. Lars inställning till reglering av bolagsstyrning är positiv. Han anser att det 

finns ett behov av reglering för att delvis göra det lättare för intressenter att jämföra företag. 

På sikt leder reglering till ökad styrning. Johnson & Johnson var tidigt ute på corporate 

governance-området och ser sig som en av föregångarna i USA. Företagarna ansågs tidigt ha 

ett ansvar gentemot intressenterna: kunder, anställda, samhället och aktieägarna. På 1940-talet 

skrev ledarna inom Johnson & Johnson ett credo, dvs. rättssnöre. Credot sätter sin prägel på 

hela företagskulturen och fungerar som en värderingsram för företaget. God intern kontroll 

associerar Lars med ordning och reda. Det är viktigt att bygga förebyggande kontroller som 

säkerställer att företaget inte blir av med pengar och utsätter personalen för frestelse. Till god 

intern kontroll hör bland annat flödesanalyser, risk- och orsaksanalyser. Lars förtydligar att 

god intern kontroll inte bara handlar om att signera papper. 
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4.5      Taxi 020 
 
TAXI 020 har funnits sen 1993 och har sin centralstation i Sundbyberg. Företagets tjänster är 

taxi, budservice och limousintjänster. Företaget har 81 anställda och hade 2005 en omsättning 

på 618 miljoner kronor. Taxibolaget har ca 220 aktieägare som i sin tur har ett direkt 

inflytande och påverkan på företaget. För att få köpa aktier i bolaget måste man vara åkare. 

TAXI 020 äger inga taxibilar utan bilarna ägs av småföretagarna, dvs. åkarna som betalar en 

fast avgift och en rörlig avgift till TAXI 020. Åkarna förbinder sig vidare att efterleva den 

policy och regler som TAXI 020 ställer upp. De enda anställda i bolaget är personerna som 

sitter i beställningscentralen och i administrationen, åkarna anses inte som anställda. Företaget 

tar stort ansvar genom att utbilda personal som därefter anställs av åkarna. Taxi 020  äger 

tekniken och taxametermaskinerna då det anses leda till enhetlig rapportering och åkarna äger 

bilarna, skylten samt kommunikationsradion. 

 

4.5.1 Intervju på Taxi 020 med Lotta Nilsson, Ekonomichef 
Lotta Nilsson känner till svensk kod för bolagsstyrning i liten grad. Idag ska svenska företag 

noterade på A- och O-listan tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Hon anser att även 

medelstora bolag i Sverige ska tillämpa Koden men endast vissa valda delar. Vissa delar är 

inte nödvändiga eller tillämpliga för medelstora bolag. Lotta tycker dessutom att 

efterlevnaden av Koden bör dokumenteras eftersom det då bevisar att den har efterlevts. Det 

är dessutom viktigt att inte bara prata om Koden utan att komma till skott och även 

implementera den. TAXI 020 följer delar av den svenska koden naturligt. 

 

Det övergripande syftet som anges med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska 

bolag. Hon anser att tillämpningen av Koden skulle kunna uppfylla syftet. Om företaget lever 

efter Koden så talar företaget om hur de gör det uttryckligen. Men Lotta påpekar att det inte är 

självklart att den leder till bättre styrning, utan snarare till bättre transparens. Det bör finnas 

mer formella krav i Koden, anser respondenten. De fördelar hon tar upp om Koden är att det 

är ett bra styrmedel. Nackdelarna däremot är att vissa delar känns onödiga för mindre bolag, 

inga exempel gavs. Generellt sett ser hon inga nackdelar med Koden. Lotta Nilsson var osäker 

på om Koden leder till ökad kvalité i redovisningen för företag som tillämpar Koden. Hon 

anser att delar av Koden inte är aktuella för TAXI 020. Att behöva rapportera mer, anser hon, 

kräver mer arbete vilket inte ger bättre kvalité. Tiden behövs för att se framåt och för 

utvecklingen.  
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Frågan om hur hon anser att ökad rapportering påverkar förtroendet för företagets 

bolagsstyrning utgick. Nilssons inställning till reglering av bolagsstyrning är positiv men hon 

är överraskad över vissa delar som står med i Koden då hon anser att dessa är självklara. Hon 

blev förvånad över att det inte är självklart för fler företag. Hon inser att det behövs reglering 

av bolagsstyrning för svenska företag, då Koden annars inte hade kommit till.  

 

På frågan hur stor hänsyn ledningen tar till att tillfredsställa intressenternas intressen svarade 

Lotta att de tar väldigt stor hänsyn. Företaget har en kontinuerlig kontakt med intressenterna 

utanför ägarkretsen för att företaget ska ha en fungerande verksamhet. Hon associerar god 

intern kontroll med rutiner samt transparens mot styrelsen från ledningens håll och från 

styrelsen till aktieägarna.  

 

 

4.6    Elias i Blekinge AB 
 
Elias i Blekinge AB utger sig för att vara den nya tidens el-entreprenör och utför service och 

entreprenader inom el, automation, tele, data, säkerhet- och antennanläggningar. Företaget 

startades den 20 januari 2005 av Ingmar Eliasson som idag är företagets verkställande 

direktör. År 2005 hade företaget i medeltal cirka 40 anställda och år 2006 cirka 61 st. Elias i 

Blekinge AB omsatte år 2005 30,5 miljoner kronor.  

 
4.6.1   Intervju med Ingmar Eliasson, Verkställande Direktör 
Ingmar kände inte till svensk kod för bolagsstyrning förrän han dagarna före vår intervju tog 

del av Kodens styrdokument från regeringskansliets hemsida. Han har länge sett behovet av 

förbättrad styrning i bolag. Efter att ha tagit del av styrdokumentet bad Ingmar sin 

webbadministratör att upprätta en specifik sida för företagets bolagsstyrning på hemsidan. 

Han ringde dessutom till företagets revisor för att få reda på mer information inom området 

men utan gensvar.  Ingmar anser att Koden bör tillämpas även på medelstora företag i 

Sverige. Medelstora företag bör använda de delar av Koden som är intressanta för företaget. 

Han påpekar vikten av att företagen dokumenterar efterlevnaden av Koden. Allt ska 

dokumenteras för att ha relevans. Ingmar berättar att Elias i Blekinge AB har för avsikt att 

frivilligt tillämpa de delar av Koden som anses relevanta för företaget. Vilka delar av Koden 

som anses relevanta var för tidigt att säga.  

 



 32

Ett av de övergripande syftena med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska 

bolag, något Ingmar ställde sig positiv till. Han anser att implementeringen av Koden leder till 

mer ordning och reda i företagen men att det på kort sikt kan bli tidskrävande, något som 

sparas in på sikt. Spontant sett anser han att Koden leder till ökad kvalité i redovisningen för 

de företag som tillämpar Koden, vilket bidrar till uppfattningen om att företaget är välskött. 

 

Ingmar anser att ökad rapportering påverkar förtroendet för företagets bolagsstyrning positivt 

om rapporteringen är rätt utförd. Ju mer relevant rapportering omgivningen får desto mer 

positivt för bolagets förtroende. Han tycker att reglering av bolagsstyrning är viktigt, men han 

påpekar att revisorn behöver bli en bättre samarbetspartner. Elias i Blekinge AB tar 100% 

hänsyn till företagets alla intressenter. Ca 2-3 gånger per år skickar verkställande direktören ut 

informationsbrev till de största slutkunderna företaget har. En gång i månaden skickar han ut 

brev till företagets anställda om vad som händer i bolaget samt vart företaget är på väg.  

Ingmar associerar god intern kontroll med kontroller varje månad inom företaget. På 

månadsmötena samlas alla projektledare, ekonomichefen samt verkställande direktören ca 

fyra timmar för att gå igenom vad bolaget åstadkommit den senaste månaden samt vad som 

ligger framför bolaget nästa månad 

 

 

4.7   Kort sammanställning av empiri 
 
För att summera intervjuerna i undersökningen ges läsaren en kort sammanställning av 

insamlad empiri i nedanstående matris.  

En del deltagare i undersökningen valde att inte besvara samtliga frågor, vilket berodde på att 

företaget följde Sarbanes Oxley eller att deltagaren hade ringa kunskaper om den svenska 

bolagskoden. 

 
  Intervjuföretag Bygg  Pitney  Liber  Johnson &  Taxi 020 Elias i 

Frågor   Ole Bowes 
Hermods 
AB Johnson  

Blekinge 
AB 

Ska Koden tillämpas på Nej Frågan Frågan  Frågan Ja, valda Ja, valda 
medelstora företag   utgick utgick utgick delar delar 
i Sverige?            
                
             
Behöver efterlevnaden Vet ej Frågan Frågan  Ja Ja, bevis Ja,  
av den nya Koden vara  utgick utgick   på efter- mycket 
dokumenterad?       levnad viktigt 
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  Intervjuföretag Bygg  Pitney  Liber  Johnson &  Taxi 020 Elias i 

Frågor   Ole Bowes 
Hermods 
AB Johnson  

Blekinge 
AB 

Har ni för avsikt att Nej Frågan Frågan Frågan Ja, av  Ja, valda 
tillämpa bolagskoden   utgick utgick utgick naturliga delar 
frivilligt?         skäl   
                
             
Kommer Koden att  Ja Frågan Frågan Ja, Osäkert,  Ja,  
uppfylla syftet att bidra  utgick utgick på sikt snarare på sikt 
till förbättrad styrning av       ökad   
svenska bolag?       trans-   
          parens   
                
Kommer Koden leda till Ja Frågan Frågan  Osäkert Osäkert Ja 
ökad kvalité i redovisningen  utgick utgick      
för företag som tillämpar          
koden?            
                
             
Påverkar ökad  Frågan Ja Ja Ja Frågan Ja 
rapportering förtroendet utgick      utgick   
för företagets bolags-          
styrning?            
             
    Fokus  Ökar Anpassat  Behovet  Behovet Behovet  
Inställning till reglering av på för- trans- regelverk finns finns finns. 
bolagsstyrning? enkling parens- behövs      
      en         
             
Hur stor hänsyn tar Stor Stor  Tar Stor Stor Stor  
ledningen till att tillfreds- hänsyn hänsyn hänsyn hänsyn hänsyn hänsyn 
ställa intressenternas          
intressen?            
             
    Väl- Rappor- God intern- Kontroll- Rutiner Kontroller 
Vad associeras till god genom- tering redovisning system och månadsvis 
intern kontroll? tänkta      trans-   
    rutiner       parens   
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5. Analys 
 
 
5.1 Tillämpningen av Koden 
 
Enligt Agentteorin minskar ägarnas inflytande att kontrollera driften av företaget då ägandet 

och driften av företaget skiljs åt, det vill säga företagsledningens utrymme att arbeta efter 

egna mål ökar. Agent-principalteorin utgår från att företagsledningen strävar efter att 

maximera sin egen nytta istället för att maximera företagets vinst. Agenten representeras av 

företagsledningen och principalen av aktieägarna. Den förstnämndas nytta beror på till 

exempel lön, makt och status. Genom att fördela ut medel på lön, förmåner, administration 

och investeringar frambringar företagsledningen nytta genom att den erhåller hög makt, 

status och prestige.102 Anledningen till att Koden har framställts är på grund av alla 

redovisningsskandaler som uppstått de senaste åren, till exempel Enron, Worldcom och 

Skandia med fler. Redovisningsskandalerna går att koppla ihop med agent-principalteorin 

som agentteorin beskriver.  

Respondenterna som följde Sarbanes Oxley valde att inte besvara frågan huruvida Koden 

även bör tillämpas på medelstora företag i Sverige. Bland respondenterna i de svenska 

företagen ansågs dels att medelstora företag inte ska behöva tillämpa Koden och dels att 

medelstora företag ska tillämpa väl valda delar av Koden. Utifrån de respondenter som 

svarade försöker vi knyta an till agentteorin, dvs. generellt sett kan ett ja eller nej på frågan 

tolkas på två sätt utifrån agentteorin. De två respondenter som svarade ja kan tolkas som att 

de tycker att det är ett bra sätt att motverka då agenten försöker utnyttja principalen. Agenten 

representeras av företagsledningen och principalen av aktieägarna. När agenten försöker 

utnyttja principalen kan Koden kännas som ett skydd för aktieägarna då Koden har framställts 

av just dessa orsaker. Företaget kan tycka att det kan vara ett bevis för aktieägarna att 

företaget sköter sig och att de inte vill utnyttja sina aktieägare. Det kan vara en anledning till 

att bolag skulle kunna tillämpa koden frivilligt. Respondenten som svarade nej kan tolkas som 

att han inte håller med det som agentteorin går ut på eller helt enkelt på grund av att företaget 

inte har några aktieägare.  Det kan tolkas som att företag som inte vill tillämpa koden då de 

inte är tvungna, inte anser att koden leder till en sådan verkan som vi nämnde ovan. Företagen 

håller därmed inte med agentteorin då de inte anser att de har ett sådant förfarande i sitt 

företag, dvs. att agenten försöker utnyttja principalen. 
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För att sammanfatta normutveckling på redovisningsområdet är det uppenbart att 

normgivare först och främst kodifierar den praxis som har utvecklats i företagen. Med hjälp 

av tänkandet hämtat ifrån referensramar och med hjälp av andra principiella argument, drivs 

utvecklingen på. All normgivning föregås av normbildning och viktiga centrala aktörer måste 

acceptera förslagen. De får inte vara i konflikt med rådande lagstiftning och de får inte ha 

sådana ekonomiska konsekvenser att de inte accepteras av företagen.103  

Teorin kopplas till frågan om respondenterna anser att efterlevnaden av den nya Koden 

behöver vara dokumenterad. De som inte svarade på denna fråga följde redan Sarbanes Oxley. 

Bland intervjuobjekten som svarade var åsikterna att efterlevnaden av Koden bör 

dokumenteras eftersom det är ett bevis på att den efterlevs och att det är viktigt att företagen 

inte bara pratar om Koden utan kommer till skott och även implementerar den. En respondent 

poängterade att allt måste dokumenteras för att ha relevans. En annan hade ingen åsikt om 

huruvida den ska vara dokumenterad eller inte. Detta kan tolkas som att Koden har fått 

företagens acceptans.  

 

Teorin tar upp förekomsten av att företagen lämnar information om något frivilligt i 

redovisningen, p.g.a. det finns en diskussion i samhället. Vidare leder det till att om något 

företag börjar experimentera följer andra vanligtvis efter. Samtidigt finns det en tendens att 

då den allmänna debatten i samhället upphör så upphör denna informationsgivning.104 

Utifrån verkligheten kan vi se att respondenterna har delade meningar om huruvida deras 

företag har för avsikt att tillämpa bolagskoden frivilligt. En av de tillfrågade hade ingen avsikt 

att tillämpa koden då man ansåg sig ha bra grepp om verksamheten medan en annan ansåg att 

de redan följde Koden naturligt. En tredje respondent menade att företaget hade för avsikt att 

frivilligt följa de delar som ansågs relevanta för företaget. Resterande respondenter följde 

redan Sarbanes Oxley, dock inte frivilligt. Det kan tolkas som att respondenterna i 

undersökningen var både nyfikna, distanserade, kritiska och överraskade över att delar av 

Koden överhuvudtaget var i behov av att regleras. Om företagen väljer att följa Koden gör det 

frivilligt eller p.g.a. nyhetens behag, är för tidigt att avgöra. 

 

                                                                                                                                                         
102 Ax, Johansson, Kullvén, 2005, s. 37 
103 Artsberg, 2003, s. 424 
104 Artsberg, 2003, s. 426 
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I statens offentliga utredning SOU 2004:130 står det att Kodens övergripande syfte är att 

bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Även om Koden främst riktar sig till 

aktiemarknadsbolagen på A- och O-lista, kommer en utvecklad bolagsstyrning i bolagen att 

tjäna som exempel och förebild för andra kategorier av företag.105  

Respondenterna tillfrågades om de tycker att tillämpningen av Koden kommer att uppfylla 

ovanstående syfte. En del trodde på förbättrad styrning och ansåg också att det kan leda till en 

utvärdering av kvalitén men påpekar att den inte självklart leder till en bättre styrning utan 

snarare transpararens. Det framhölls dessutom att det bör finnas fler formella krav i Koden. 

En del hade ingen direkt åsikt i frågan då de redan följde Sarbanes Oxley och en del hade 

ingen åsikt alls. Det kan tolkas som att flera av de tillfrågade i undersökningen samtycker med 

statens offentliga utredningar vad gäller Kodens övergripande syfte. De trycker dock hårt på 

att företagets inställning till Koden avgör om det leder till förbättrad styrning eller bara ökad 

transparens. Företagen på A- och O-listan kan komma att inspirera företag i andra storleks-

kategorier vad gäller bolagsstyrning. 

 

I Svenska Dagbladet skrev Nils Ollevik den 20 december 2004, en artikel om att nya 

bolagskoden ska återskapa förtroendet för näringslivet. Han menade att bolagskoden ska leda 

till ökad självreglering och ses som en kvalitetsstämpel.106  

Intervjuobjekten visade sig ha skilda åsikter huruvida de ansåg att Koden leder till ökad 

kvalité i redovisningen för företag som tillämpar Koden. En del ansåg att Koden kan ge en 

positiv effekt, då kodsystemet i allmänhet ökar transparensen och gör redovisningen mer 

enhetlig i koncernen vilket påverkar kvalitén i redovisningen positivt. Det ger en uppfattning 

om att företaget är välskött. Andra var osäkra på om Koden verkligen leder till ökad kvalité 

och pekar åter igen på vikten av inställningen till Koden och menade vidare på att på sikt kan 

det leda till ökad kvalité i redovisningen. Några respondenter menade att ökad rapportering 

kräver mer arbete, vilket inte självklart leder till bättre kvalité. Tiden behövs för att se framåt 

och för utveckling av företaget. En av de tillfrågade hade ingen uppfattning i frågan. Det kan 

tolkas som att vissa av respondenterna tror att kvalité i redovisningen kan uppnås på sikt, men 

att inställningen till Koden återigen är en viktig grundplåt för att redovisningen ska få en god 

kvalité. 

 

                                                 
105 SOU. 2004:130, s 4 
106 Ollevik, 2004 
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Respondenterna tillfrågades om vilka fördelar och nackdelar de såg med bolagskoden. 

Frågan var med eftersom inledningen till uppsatsen tar upp olika uppfattningar om 

bolagskoden, som har yttrats i medierna. Frågan går inte att knyta an till teorin.  

 Fördelar:  

- Homogen basnivå på företagens rapportering  

- Ökad transparens vilket kan påverka kvalitén positivt  

- Enklare för intressenterna att jämföra företag  

- Bra styrmedel 

 Nackdelar:  

- Tidskrävande och leder till ökade kostnader pga. ökade rapportering  

- Omständlig och omfattas av alltför många strikta regler  

- Övertygelse om Kodens positiva effekter krävs för en fullskalig implementering  

- Anpassning behövs för mindre företag 

 
 
5.2  Påverkan av ökad rapportering  
 

Enligt teorin är syftet med den ökade rapporteringen att förtydliga ansvaret och på så sätt 

öka förtroendet för bolagsstyrningen.107 Power, professor vid Ekonomiska Universitetet i 

London, menar att rapportering tillhör det nutida samhällets patentlösningar. Som svar på 

nya krav kan företagen tillämpa den klassiska byråkratiska motståndarmetoden, d.v.s. 

överinformera. Resultatet blir långa, ogenomträngliga rapporter. En framtida reaktion på det 

här kan vara att företagen börjar följa mallar samt standarder, vilka upplevs som rituella och 

förutsägbara. Power pratar även om något han kallar för responsibility aversity, vilket 

innebär en önskan att kunna dra sig undan ansvar. Han menar att organisationer gärna 

bygger system för att dölja ansvarstagandet till priset att inte upptäcka faror. Power menar 

att Koden leder till att förutsättningar skapas för att kunna peka på andra i ett spel som 

handlar om att förflytta ansvaret. Ansvaret tunnas på så sätt ut.108  

Teorin kopplas till verkligheten genom att respondenterna tillfrågades huruvida de anser att 

ökad rapportering påverkar förtroendet för företagets bolagsstyrning. Två respondenter 

utgick. Bland de som svarade fanns åsikten dels att ökad rapportering absolut påverkar 

förtroendet för företaget och påpekar att rapportering är ett bra verktyg för att säkerställa att 

                                                 
107 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 2005, s.130 
108 Ibid, s.129-130 
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aktieägarnas pengar inte förskingras, dels att transparens upp till företagsledningen ökar 

förtroendet i koncernledningen och från aktieägarna och dels att ökad rapportering påverkar 

de insatta intressenternas förtroende för företaget då det krävs en stor insats och kunskap från 

mottagaren av informationen för att kunna påverka förtroendet. En del tillfrågade menar att 

det finns en risk att företagen skriver för mycket angående Koden i årsredovisningen vilket 

även Power tar upp, dvs. förmågan att överinformera. Viktigt är att se till vilket syfte 

organisationen har med informationen och hela rapporten bör läsas igenom för att förstå 

sammanhanget. Det kan tolkas som att ökad rapportering påverkar förtroendet för företagets 

bolagsstyrning positivt men att det krävs mycket kunskap från mottagaren av informationen 

då rapporterna lätt kan bli långa och ogenomträngliga. 

5.3  Reglering av bolagsstyrning 
 

I teorin Corporate Governance står det att under de senaste åren har en påfallande 

förändring skett inom bolagsstyrning. Förändringen har sin grund i utvecklandet av den 

globala ekonomin, vilket har omvandlat både bolags- samt investeringsklimatet, och skapat 

en givande grund för ledningsutveckling. Investerare kräver transparens och ansvarighet i 

utbyte mot sitt riskkapital, motsatta förhållande vore otänkbart. Både länder och företag 

världen över har nu insett att bästa sättet att attrahera världsomspännande kapital är att 

bemöta investerarnas krav.109  

Denna teori kopplades till empirin genom att intervjuobjekten tillfrågades om vilken 

inställning de hade till reglering av bolagsstyrning. En respondent anser att reglering av 

bolagsstyrning har blivit alltmer avancerat vilket upplevs som en stor nackdel och anser 

principiellt sett att regleringen av bolagsstyrning borde fokusera på att förenkla för företagen 

oavsett storlek på bolagen. En annan efterlyser bättre bolagsstyrning för att öka transparensen 

i företagens redovisning, men påpekar att det finns en gräns för hur långt regleringen får gå. 

Det får inte inskränka på sättet att styra ett bolag. Reglering av bolagsstyrning är på gott och 

ont, menar en annan tillfrågad. Näringslivet behöver ett regelverk men behöver samtidigt 

anpassas utifrån länderspecifika förhållanden. En annan respondent som ställer sig positiv till 

reglering av bolagsstyrning anser att det finns ett behov av reglering för att göra det lättare för 

intressenter att jämföra företag. På sikt leder reglering till ökad styrning. En av de tillfrågade 

anser sig ha en sund inställning och är överraskad över att det finns ett behov av regler i form 

av en av kod. Det kan tolkas som att det finns ett behov av vägledning inom bolagsstyrning, 

                                                 
109 Monks och Minow, 2001, s. 249-251 



 39

utifrån vad företagen i undersökningen har svarat. Men regelverket får inte gå till överdrift så 

att det inskränker på företagens integritet. 

 

 

5.4 Att tillfredsställa intressenternas intressen 
 
Enligt intressentteorin har företagen ett antal intressenter, t.ex. leverantörer, kunder, ägare, 

långivare, stat och kommun, m.fl. där det finns ett viktigt beroendeförhållande mellan 

företaget och intressenterna.110 Mellan parterna krävs det en balans mellan de bidrag 

intressenterna lämnar till företaget och de belöningarna företaget lämnar till intressenterna, 

s.k. bidrags-belöningsbalans. En förutsättning för att intressenterna ska motiveras att tillhöra 

företagets intressentgrupp är att företagets belöningar överstiger de bidrag som 

intressenterna lämnar till företaget.111  

Respondenterna tillfrågades om hur stor hänsyn dess ledning tar till att tillfredsställa 

intressenternas intressen. Majoriteten svarade att de tar en stor hänsyn till sina intressenter. 

Många framhöll det som särskilt viktigt med goda kontakter till alla intressenter och att 

företaget lade ner mycket arbete på att främja långsiktiga relationer till sina intressenter. En 

respondent svarade att koncernen tidigt tog ett ansvar gentemot intressenterna och såg sig som 

pionjärer på området. Två tillfrågade svarade att företaget har en kontinuerlig kontakt med 

intressenterna utanför ägarkretsen för att företaget ska ha en fungerande verksamhet. Det kan 

tolkas som att företagen lägger stor vikt vid relationen till intressenter och försöker uppnå en 

långsiktig bidrag-belöningsbalans mellan företag och dess intressenter.  

 

 

5.5 God intern kontroll 
 
Syftet med ett företags redovisning är att kunna ta fram relevant information om 

verksamhetens ekonomiska resultat och ställning vid rätt tidpunkt.112 Enligt teorin behöver 

alla företag en god intern kontroll, dvs. ett bra system som motverkar att fel som görs i det 

dagliga arbetet leder till fel i redovisning, finansiella rapporter samt beslutsunderlag och i 

sin tur motverkar olönsamma beslut eller förluster. Både avsiktliga och oavsiktliga fel 

beaktas. De förstnämnda kan  förebyggas genom sofistikerade kontroller och väl genomtänkt 

                                                 
110 Ax, Johansson, Kullvén, 2005, s. 38 
111 Ibid, s. 39 
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ansvarsfördelning. De oavsiktliga däremot är lättare att fånga upp med en god intern 

kontroll.113 Några exempel på komponenter som leder till god intern kontroll: 114 

 Redovisningen är väl lämpad för verksamheten. 

 Rapporteringssystemen ger rättvisande information och tydliga signaler om fel. 

 Periodiska bokslut följs upp av företagsledningen och avvikelser mot budget 

analyseras systematiskt. 

 Ansvarsfördelningen är genomtänkt – ingen person får ensam sköta en transaktion i 

alla led. 

 Det finns ett logiskt uppbyggt system för att godkänna alla typer av transaktioner. 

 Löpande avstämningar, kontrollräkningar och inventeringar görs. 

Teorin kopplades till verkligheten genom att fråga intervjuobjekten, vad de associerar med 

god intern kontroll. En respondent anser att god intern kontroll uppnås genom 

välgenomtänkta rutiner som syftar till att fler personer är engagerade för att enskilda personer 

inte ska kunna tillskansa sig fördelar. En annan associerar god intern kontroll med 

rapportering, vilket kan ske på olika sätt, t.ex. intern och extern revision och rapportering på 

ett homogent sätt. God intern kontroll associerade en respondent med att det är viktigt att de 

personer som attesterar vet vad det innebär att godkänna samt att det bokförs på rätt konton. 

God intern kontroll associerar en del andra tillfrågade med ordning och reda. Det är viktigt 

med förebyggande kontroller som säkerställer att företaget inte blir av med pengar och 

utsätter personalen för frestelse. Till god intern kontroll hör bland annat flödesanalyser, risk- 

och orsaksanalyser och förtydligar att god intern kontroll inte bara handlar om att signera 

papper. En respondent associerar god intern kontroll med att se över den interna och den 

externa kontrollen regelbundet. Att det finns rutiner samt transparens mot styrelsen från 

ledningens håll och från styrelsen till aktieägarna. Det kan tolkas som att de tillfrågade 

associerar god intern kontroll med systematisk rapportering, logiska system för godkännande 

av transaktioner och löpande avstämningar. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
112 Ax, Johansson & Kullvén, 2002, s.449 
113 Testa den interna kontrollen, FAR, s.5 
114 Ibid 



 41

6. Slutsats 
 
 
Syfte med undersökningen är att ta reda på vilken inställning medelstora företag i Sverige har 

till implementeringen av bolagskoden samt undersöka vilka effekter som företagen tror att 

Koden får för styrningen av företagen. Det går inte att dra några större generella slutsatser av 

studien, då endast sex bolag har intervjuats. Därmed görs en slutsats för vardera bolag, 

eftersom vi anser att det är mest lämpligt för undersökningen. I slutsatserna beskrivs vilken 

inställning varje bolag har om den svenska bolagskoden och vilken effekt de tror att den 

ökade styrningen medför. 

 
 
6.1  Bygg Ole 
 
Vi fick uppfattningen att Jan-Olov ställer sig positiv till Koden och tycker att den höjer 

kvalitén i företagens redovisning. Han menar dock att Koden inte är aktuell för företaget 

Bygg Ole då de anser sig ha bra kontroll på verksamheten genom de finansiella rapporterna 

som används idag. Bygg Ole skulle endast tillämpa Koden om revisorerna säger att de måste. 

Vi ser att företaget förlitar sig till stor del på revisorerna angående Koden. Vi kände att 

respondenten hade vag kunskap om Kodens innehåll, men svarade så utförligt han kunde.  

 

 

6.2 Liber Hermods AB 
 
Tommy Torpman på Liber Hermods ställde sig positiv till att bolag regleras av en kod. Han 

var inte särskilt insatt i den svenska koden för bolagsstyrning utan snarare Sarbanes Oxley-

koden, som det holländska ägarföretaget omfattas av. Han tror dock att Koden ökar kvalitén i 

redovisningen och att den har en positiv inverkan på förtroendet för företagen. Då bolaget 

följer Sarbanes Oxley bekräftar respondenten naturligt hur strikt styrda företaget är då det är 

mycket detaljstyrt. Respondenten anser att koder är positivt för näringslivet världen över men 

att de måste anpassas mer utifrån länderspecifika förhållanden. 
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6.3  Johnson & Johnson 
 
Lars Hemmingsson ställde sig mycket positiv till Koden då det idag finns reglering inom 

många områden, t.ex. redovisning och miljö, så varför inte bolagsstyrning. Ökad reglering 

leder till att intressenter bättre kan jämföra olika företag. Nackdelen är att det krävs stor insats 

från mottagarna, dvs. intressenterna, att sätta sig in i informationen då Koden leder till ökad 

rapportering. Risken är överhängande att företagen skriver för mycket. Viktigt för Kodens 

genomslagskraft, enligt Lars, är företagens inställning och motivation till att ta till sig Kodens 

alla regler. Företagens inställning avgör om Koden kommer att leda till någon nytta och hur 

fort genomslaget kommer. 

 

 

6.4  Pitney Bowes Svenska AB 
 
Helena Silén Rockström på Pitney Bowes Svenska AB gav intrycket av att inte vara insatt 

vare sig i den svenska koden eller SOX. Respondenten hade en något negativ inställning till 

den svenska koden och ansåg att det var ett nödvändigt ont den dagen då företaget tvingas 

anpassa sig efter den. Företaget är hårt reglerat av moderbolagets amerikanska regler, vilket 

beror på att koncernen följer SOX. Respondenten tror att bolagsstyrning skiljer sig åt 

beroende på företagens internationella organisation.  

 

 

6.5 TAXI 020  
 
Lotta Nilsson kände till viss del till svensk kod för bolagsstyrning. Nilsson ansåg att även 

medelstora bolag i Sverige ska tillämpa Koden men endast väl valda delar då en del regler 

inte är nödvändiga eller tillämpliga för medelstora bolag. Lotta Nilsson berättade dessutom att 

TAXI 020 följer delar av den svenska koden naturligt. Respondenten ansåg att om företaget 

lever efter Koden så talar företaget om hur de gör det precist men framhåller att det inte är 

självklart att Koden leder till bättre styrning, utan snarare till bättre transparens. Generellt sett 

såg respondenten inga nackdelar med Koden och var osäker på om Koden leder till ökad 

kvalité i redovisningen för företag som tillämpar den. Lotta Nilssons inställning till reglering 

av bolagsstyrning var positiv.  
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6.6  Elias i Blekinge AB 
 
Ingmar Eliasson ställde sig positiv till Koden för svensk bolagsstyrning. Han har väntat länge 

på en kod för bolagsstyrning som ger t.ex. insyn i företagsledningens arbete. Efter att ha tagit 

del av styrdokumentet har han valt att skapa en egen sida för bolagsstyrning under rubriken 

kvalité och miljö på Elias i Blekinge AB:s hemsida. Han anser att ökad information och 

rapportering från företaget påverkar förtroendet för bolaget positivt. Ingmar saknar bättre 

information och upplysningar om bolagsstyrning samt stöd och kunskap från revisorn. 

 

 

6.7  Kort sammanfattning av slutsatserna  
 

Undersökningens deltagare har påpekat att det finns ett behov av reglering av bolagsstyrning i 

Sverige och många har en positiv inställning till Koden. Nyfikenheten är stor men kunskapen 

låg. Deltagarna tror att ökad rapportering påverkar förtroendet för bolagsstyrningen positivt, 

vilket stämmer överens med Kodens främsta syfte att försöka stärka näringslivets och 

aktiemarknadens förtroende för de noterade företagen. Deltagarna i undersökningen tycker att 

efterlevnaden av Koden bör dokumenteras då det är ett tecken på att den efterlevs samt att 

företaget är välskött. Deltagarna anser dessutom att delar av Koden bör tillämpas av 

medelstora företag. Vilka delar som var aktuella var för tidigt att avgöra.  
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7. Avslutande diskussion 
 
 

7.1  Kritisk granskning 
 
Vi tror att resultatet av studien kunde ha sett annorlunda ut om ett annat urval hade gjorts. I 

efterhand ser vi att studien antagligen kunde ha blivit bättre om vi hade haft medelstora 

företag noterade på den svenska börsen i urvalet, utan utländskt ägande. Vi tror att företagen 

skulle kunna vara mer intresserade och insatta i den svenska koden för bolagsstyrning och på 

så sätt kunna ge mer fylliga och utförliga svar. En annan viktig faktor som kan ha påverkat 

resultatet är frågorna och utformningen av intervjumallen. Genom att skärpa till frågorna 

ytterligare så att de inte går att tolka på flera sätt kan en mer enhetlig tolkning från 

intervjuobjektens sida uppnås och på så sätt ett mer enhetligt resultat. Frågorna skulle också 

kunna justeras till så att respondenten tvingas till ett mer utförligt svar. Intervjutekniken är en 

annan bidragande faktor till resultatet då den nästan alltid kan förbättras. Författarna 

uppträdde på ett likartat sätt vid varje intervjutillfälle. Vi som författare var ovana vid att 

intervjua och föra diskussionen strikt efter intervjumallen vilket kan ha påverkat svarens 

fyllighet på en del frågor. När vi skulle kontakta intervjuobjekten kontaktades cirka 30 objekt. 

Vi noterade att objekten var olika intresserade av att ställa upp på intervju beroende på hur vi 

presenterade oss samt undersökningen. Den ena författaren förklarade att det handlade om den 

svenska koden för bolagsstyrning och den andra författaren presenterade det som en studie 

om bolagsstyrning. Intervjuobjekten var märkbart mer intresserade av det senare upplägget. 

Dessutom följde en del av respondenterna Sarbanes Oxley Act vilket gjorde att en del frågor i 

intervjumallen utgick, något vi anser är en faktor som kan ha påverkat resultatet. Generellt har 

arbetet med uppsatsen följt den fastställda tidsplanen som upprättades till första 

uppsatsseminariet och inga större problem har påträffats. 

 

 

7.2 Egna reflektioner 
 
Vi trodde i inledningen av studien att medelstora företag i Sverige skulle ha en blandad 

inställning till implementeringen av Koden. Dessutom trodde vi att de flesta ekonomichefer 

på företagen i Sverige skulle känna till och ha kunskap om den svenska koden för 
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bolagsstyrning. Så var inte fallet. Om några år då Koden är mer utbredd och mer diskuterad 

och införstådd av företagen i Sverige kan det vara intressant att gör om studien.  

 
Vi anser att medelstora företag, som inte är börsnoterade, bör kunna ange vilka delar av 

Koden som tillämpas och ha rätt att inte behöva förklara avvikelserna då det tar för mycket tid 

och resurser i anspråk. Enbart ett regelverk från Kodgruppen räcker inte utan mer information 

om Koden och dess möjligheter behövs och dessutom vägledning om hur företagen kan 

efterleva regelverket och hur god intern kontroll kan uppnås. Undersökningen visar, enligt 

intervjuföretagen, att det finns ett stort behov av reglering inom bolagsstyrning men också 

kunskap och stöd om hur företagen ska anpassa sig och efterleva regelverket. De intervjuade 

anser att delar av Koden är intressant även för medelstora företag. Fördelarna med Koden är 

att regelverket ökar jämförbarheten mellan företag och ökar transparensen i redovisningen. 

Kapitel tre i bolagskoden handlar om styrelsen, dess uppgifter, storlek och sammansättning, 

styrelseledamöter, styrelseordförande, arbetsformer, finansiell rapportering, intern kontroll 

och internrevision samt arbete med redovisnings- revisionsfrågor och skulle kunna vara av 

intresse även för onoterade företag. Orsaken till att vi tror detta är att kapitel tre inte har direkt 

med aktieägarna att göra. Det behandlar styrelsen och dess olika uppgifter vilket passar in i 

mindre onoterade företag som inte har aktieägare. I boken, Bolagskoden- svensk kod för 

bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning utgiven av Carl Svernlöv, står det 

att aktiebolagslagen redan behandlar området kring styrelsen men är mer allmänt utformad 

medan bolagskoden går in på detaljnivå.  

De vägledande principerna för Kodgruppens arbete med att utveckla Koden har varit att skapa 

goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll, skapa en väl 

avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning, skapa en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontrollorganen, värna om att 

aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas samt skapa transparens gentemot ägare, 

kapitalmarknad och samhället i övrigt.115 Principer som vi anser är minst lika relevant för 

bolag som inte är noterade på börsen. I boken Bolagskoden- svensk kod för bolagsstyrning 

med kommentarer för praktisk tillämpning står det att Koden riktar sig primärt till 

aktiemarknadsbolag. Men Kodgruppens förhoppningar är att den även skall vara relevant för 

                                                 
115 SOU. 2004:130, s. 5 
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andra kategorier av företag med ett spritt ägar- och/eller allmänintresse samt för många 

medelstora och större privatägda bolag.116  

 

I undersökningen svarade merparten av respondenterna i de svenskägda företagen att ökad 

rapportering påverkar förtroendet för företaget och att de har för avsikt att tillämpa delar av 

Koden frivilligt. Vi tror att revisorerna blir vågmästarna då de kan hjälpa till att urskilja delar 

av Koden som passar medelstora företag och på så sätt påverka deras inställning till 

efterlevnaden av Koden. Det räcker inte bara med en bolagskod för att uppnå förbättrad 

styrning.  

 
 
7.3  Förslag om framtida forskning 
 

• Undersöka vilken kunskap revisorerna besitter angående den svenska bolagskoden 

samt hur stor påverkan de har gentemot svenska företagare.  

• Vilken inställning har noterade medelstora företag till bolagskoden och hur anser de 

att den ska utformas för att de ska vilja implementera den frivilligt? Anser de att 

Koden behöver förändras och i så fall på vilket sätt? 

• Bidrar Koden till bättre styrning i företag som implementerar Koden och vilken nytta 

har företagen av Koden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Svernlöv, 2005, s. 9 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall 
 

 

Viktiga definitioner för undersökningen: 

 

Bolagsstyrning: Bolagsstyrning, corporate governance, handlar om beslutssystem, genom 

vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Transparens i informationen mot ägare och 

kapitalmarknad leder till att beslutssystemet fungerar effektivt samt att olika ägargrupper har 

god insyn i bolagets verksamhet. Bolagsstyrningen har vuxit fram genom lagstiftning och 

självreglering, både nationellt samt internationellt, i form av koder och är en förutsättning för 

att relationen mellan ägare, styrelse, verkställande direktören och den operativa verksamheten 

ska fungera på ett tillfredsställande sätt. 

 

 

Bakgrund 

 

1. Omsättning år 2005? (Mkr) 

 

2. Antal anställda? 

 

3. Känner ni till Svensk kod för bolagsstyrning? 

 

 

Tillämpning av Koden 

 

4. Idag ska svenska företag noterade på A- samt O-listan tillämpa svensk kod för bolags-

styrning. Tycker ni att Koden ska tillämpas även på medelstora företag i Sverige?  

 

5. Tycker ni att efterlevnaden av den nya Koden behöver vara dokumenterad? 

 

6. Har ert företag avsikten att tillämpa bolagskoden frivilligt?  
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7. Det övergripande syfte som anges med Koden är att bidra till förbättrad styrning av 

svenska bolag. Anser ni att med tillämpningen av Koden kommer att uppfylla syfte?  

 

8. Anser ni att Koden leder till ökad kvalité i redovisningen för företag som tillämpar 

Koden? 

  

9. Vilka för och nackdelar ser ni med implementeringen av bolagskoden? 

 

 

Bolagsstyrning 

 

10. Om ni inte har studerat eller är insatta i bolagskoden, hur anser ni att ökad rapportering 

påverkar förtroendet för företagets bolagsstyrning?  

 

11. Vilken är er inställning till reglering av bolagsstyrning? 

 

12. Hur stor hänsyn tar ledningen till att tillfredsställa intressenternas intressen? 

 

13. Vad associerar ni med god intern kontroll? 

 

 

 

Hjärtligt tack för din medverkan! 

 

Mariam Murad & Anne Konrad 

 
 

 


