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Sammanfattning 
 

Problembakgrund/Syfte: Bolagsstyrningens utveckling kan hänföras till de tidigare 

skandaler som uppkommit inom bolag i världen, där ledning och styrelse agerat oetiskt 

både inom redovisning och revision. Syftet med bolagsstyrning är att främja 

aktieägarnas intressen i bolag där ägarna är separerade från kontrollen, och skapa 

förtroende för bolagen. Den 1 juli 2008 infördes den reviderade koden för svensk 

bolagsstyrning, vilket innebar att small- och mid cap bolag blev berörda av regleringen. 

Den reviderade koden ställer högre krav på bolagen gällande bland annat intern kontroll 

och finansiell rapportering. I och med kodens införande måste även bolagen årligen utge 

en bolagsstyrningsrapport innehållande information om hur de arbetar med intern 

kontroll och hur de använder sig av den reviderade koden. Det övergripande syftet med 

denna studie är att belysa hur bolagen förändrat sitt arbete med intern kontroll och 

extern rapportering och konsekvenserna av det. Avsikten är även att undersöka vilken 

information som finns presenterad i den externa rapporteringen som intressenter får ta 

del av. 
 

Teoretisk Ramverk: Som teoretisk grund för detta examensarbete har vi tillsammans 

med gällande regelverk inom bolagsstyrning, som den reviderade koden för 

bolagsstyrning, utgått från tidigare forskning inom området företagsekonomi. De valda 

teorierna är agentteorin, intressentmodellen, intern kontroll och COSO-modellen.  

 
Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ forskningsansats. Detta har gjorts 

genom en hermeneutisk kunskapssyn och med ett deduktivt angreppssätt som sedan 

utvecklats mot ett induktivt. Studiens undersökning bestod av semistrukturerade 

intervjuer med åtta respondenter jämt fördelat mellan revisorer och bolag. Som 

komplement till det empiriska materialet gjordes även en analys av de utvalda bolagens 

bolagsstyrningsrapporter.     

  

Empiri: Det empiriska materialet presenteras i teman där bolagens åsikter presenteras 

skilt från revisorernas för att tydliggöra skillnader. Resultatet har sedan använts som 

grund för analysen.   
 
Analys/Slutsats: Tolkningar av det empiriska materialet visar att alla intressenter som 

har någon form av koppling till bolagen berörs av arbetet angående intern kontroll och 

extern rapportering. En stor förändring som den reviderade koden medförde var en ökad 

dokumentation, både internt och externt. Författarna har även kunnat se en ökad 

kunskapsspridning inom organisationen. Det högre kravet på dokumentation har lett till 

fler kontrollaktiviteter och fler uppföljningar för att därmed minimera eventuella risker. 

Däremot föreligger fortfarande en informationsrisk för externa intressenter trots att 

bolagen måste presentera en bolagsstyrningsrapport. Rapporten är på många sätt 

bristfällig då informationen oftare innehåller att de frångår, snarare än varför. Detta 

leder till ett fortsatt informationsasymmetriproblem och kodens syfte att minska detta 

kan därmed inte vara helt uppfyllt. 
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1. Inledning 

 

 

I det inledande kapitlet ges en motivering till det ämne vi valt att behandla i 

examensarbetet. I kapitlet skildras bolagsstyrningens utveckling och vi diskuterar vikten 

av intern kontroll och tillförlitlig extern rapportering. Vidare diskuteras 

bolagsstyrningens modell för självreglering och vad den innebär för de externa 

intressenterna. Detta leder oss till en problemformulering och syftet med arbetet 

klargörs därefter. Avslutningsvis motiveras de avgränsningar som vi valt att göra i 

denna studie.  

Kapitel 1: 
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Bolags- 

styrning 
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metod 

Kapitel 6:  

Empiri 

 

Kapitel 7:  

Analys 

 

Kapitel 8:  

Slutsats 

 

Kapitel 9:  

Ut-
värdering  

av studien 
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1.1 Problembakgrund 
 

Den 28 augusti 2010 hölls en presskonferens där pressmeddelandet löd: 

”Finansinspektionen återkallar HQ Bank AB:s tillstånd. Banken har grovt överträtt de 

mest centrala bestämmelserna i svensk lagstiftning och FI kommer att ansöka om att 

företaget försätts i likvidation.” (Neurath, 2011, s. 227). De första varningssignalerna 

kom redan under 2005, då misstankar väcktes mot bankens tradingverksamhet. HQ 

Banks tradingverksamhet innebar att de spekulerade på sina egna aktier för egen 

vinning. Tradingavdelningens omfattning hade under de senaste åren ökat och likaså 

risktagandet där bankens ökade investeringsrisker skedde på bekostnad av aktieägarna. 

Genom spekulationerna övervärderade HQ Bank sin verksamhet och fick den att se 

bättre ut än vad den egentligen var. Styrelsen hade tillgång till denna information men 

valde att inte nämna något vare sig till allmänheten, eller till aktieägarna (Neurath, 

2011, s. 86; Neurath, 2010). Vidare avsatte HQ Banks styrelse revisorn som ville 

undersöka tradingverksamheten närmare. Förslaget från revisorn, att göra en 

kontrollvärdering av tradingen minst ett par gånger per år, sågs som ett väldigt kostsamt 

förslag. Styrelsen valde att inte heller ta riskavdelningens varningstecken på allvar 

(Neurath, 2011, s. 139, 92). Styrelsearbetets stora brister, den bristande interna 

kontrollen inom banken, och att de systematiskt dolt likviditetsproblemen de haft 

genom att de lämnat felaktiga uppgifter är de främsta orsakerna till HQ Banks fall 

(Söderlind, 2010).  

 

Även på den internationella marknaden finns uppmärksammade skandaler såsom 

exempelvis Enron och WorldCom. Där agerade ledningen på ett oetiskt sätt, och både 

redovisningen och revisionen visade sig ha brister. Som ett resultat av skandaler som 

dessa har stora delar av världen skärpt reglerna för bland annat bolagsstyrning och 

intern kontroll. I USA infördes Sarbanes-Oxley Act (SOX) under 2002 för att skärpa 

kontroller och regler inom företagen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2012). När 

SOX introducerades förändrades bland annat den finansiella rapporteringen där 

bolagens VD och ekonomichef årligen ska upprätta en rapport om utvärdering av den 

interna kontrollen. SOX fokuserar med andra ord mycket på företagets ledning, hur den 

uppträder och resultatet av deras agerande. Ledningen ska dessutom se till att den 

interna kontrollen är av god kvalité och lämna information om så inte är fallet (Haglund 

et al., 2005, s. 12-13; Ashbaugh-Skaife et al., 2006, s. 167-169). Målet med SOX var att 

skapa en bättre finansiell rapportering och en mer korrekt och tillförlitlig rapport för att 

öka investerarnas förtroende (Chambers et al., 2010, s. 24). 

 

Det var inte bara i USA som regler för bolagsstyrning och intern kontroll infördes. I 

Storbritannien hade diskussioner om bolagsstyrning ökat genom den så kallade 

Cadbury-rapporten som utgavs och presenterades redan 1992. Denna rapport tog bland 

annat upp “följ eller förklara”-modellen för första gången, vilket skiljde sig markant 

mot den exakta reglering som USA använde sig av. Modellen som uppkom handlar om 

bolagsstyrningen som en självreglering. Bolagen fick i och med detta själva anpassa 

reglerna till den bästa lösningen för den organisation de hade, så länge de förklarade 

varför de valt att göra som de gjorde (Arcot et al., 2010, s. 193-195). I Norden började 

arbetet med bolagsstyrning under senare delen av 2001 och i övriga Europa tog det fart 

på allvar under 2003 då Europakommissionen utförde direktiv och förslag om att alla 

koder skulle anpassas till det egna landets lagstiftning. Inte långt därefter blev många av 

dessa förslag också implementerade av länderna i fråga (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2012).  
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Under 2000-talet utvecklades diskussionen om bolagsstyrning på allvar i Sverige. 

Framförallt var det styrning och kontroll över de börsnoterade företagen som 

debatterades. Under 2005 blev svensk kod för bolagsstyrning, koden, en reglering i 

Sverige. Då var det endast de bolag som var noterade på Nasdaq OMX Stockholm och 

NGM Equity och som hade ett marknadsvärde som översteg tre miljarder SEK som 

blev berörda av denna kod (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2012). 

 

Den 1 juli 2008 reviderades koden vilket gjorde att alla noterade bolag på Nasdaq OMX 

Stockholm och NGM Equity blev berörda. Det är dessa nytillkomna börsbolag på 

small- och mid cap vi valt att utföra vår studie på då det finns lite tidigare forskning på 

dessa. De bolag som är verksamma på denna marknad skiljer sig mycket i storlek. Mid 

cap bolag med har en omsättning mellan 150 miljoner Euro till 1 miljard Euro och small 

cap har mindre än 150 miljoner Euro i omsättning vilket innebär att det kan röra sig om 

allt från stora globala företag till mindre entreprenörsledda företag. Detta innebär att 

koden ska kunna tillämpas på en bred skala av företag med olika förutsättningar 

(Svernlöv, 2008, s. 30-32). Regleringen för bolagsstyrning i Sverige är precis som i 

Storbritannien, en självreglering. Dessa bolag ska i största möjliga mån följa koden men 

vid speciella tillfällen, då de inte tycker att koden passar, får den frångås för en bättre 

lösning. Det ska då tydligt förklaras varför detta val gjordes och hur de istället gått till 

väga. Denna information ska varje år presenteras i en bolagsstyrningsrapport som 

externa intressenter kan ta del av. Koden ger bolagen ett val som innebär att “följa eller 

förklara”. Detta för att förbättra bolagsstyrningen och göra den anpassningsbar för 

differentierade bolag såväl storleksmässigt som verksamhetsmässigt. (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2012). 

  

Tidigare studier inom bolagsstyrning visar att en anpassad reglering kan leda till stora 

kostnadsbesparingar inom bolagen, då de flexibelt kan välja vilka punkter de följer. 

Arcot et al., (2010, s. 193-195) beskriver att detta också kan leda till möjligheter att 

undgå hårdare regler, något som inte alltid är för aktieägarnas bästa. Det finns olika 

intressen för styrelse och aktieägare i bolagsstyrningen vilket Styf (2011, s. 174) tar upp 

i sin studie. När styrelsen ansvarar för hur de följer självregleringen kan det leda till att 

de handlar utifrån egna intressen. Styf beskriver vidare att det till stor del är upp till 

intressenterna, regelsättare och media att se till att bolagen arbetar med självregleringen 

och utveckling av internkontrollen. Om ingen kontrollerar hur bolagen agerar inom 

området finns också stora möjligheter för dem att minska på just det arbetet. 

Uppfattningen att det finns en informationsasymmetri mellan bolagsledning och 

aktieägare stärks även av Dey (2008, s. 1174-1175). Deys studie visar att en god 

bolagsstyrning ska hjälpa mot agentkonflikter där styrelse och aktieägare kan ha olika 

intressen och att båda arbetar mot sina egna mål. Risktagning är även det något som kan 

skilja sig åt mellan aktieägare och styrelse. Om styrelsen väljer att ta en hög risk måste 

aktieägarna tydligt informeras om detta så att de får en möjlighet att besluta om 

risknivån passar dem. MacNeil och Li (2006, s. 487-492) har i sin studie analyserat 

informationen som presenteras externt från bolag i Storbritannien och menar att bolag 

som presenterar väl motiverade förklaringar till avvikelser kan göra att externa 

intressenter lättare acceptera detta. Om motiveringen till avvikelsen är bristfällig och 

glest uppbyggd gör det istället investeraren osäker. Vi anser det därför viktigt att 

analysera den externa rapporteringen i Sverige för att dels se hur bolag förklarar sina 

avvikelser i bolagsstyrningsrapporten och dels se hur arbetet med den finansiella 



 4 

rapporteringen förändrats då den presenterar bolagets resultat. Vi vill dessutom 

belysa konsekvenserna för de externa intressenterna.  

 

En god bolagsstyrning kan dessutom kopplas samman med den ekonomiska miljö som 

bolagen har. Då många studier gjorts inom området bolagsstyrning och agentproblem 

vill vi koppla samman det med vikten av extern rapportering som i hög grad påverkar 

trovärdigheten i bolagen. Tidigare forskning inom intern kontroll har i hög grad varit 

koncentrerad till USA och SOX, mycket beroende på att de haft regleringen under en 

längre period. Där har man undersökt kostnader med att implementera 

internkontrollsystem i företaget. Studier har till stor del varit koncentrerade till ett 

företags rapportering om de faktorer som påvisar den interna kontrollens brister 

(Ashbaugh-Skaife, et al., 2008 s. 2). En strukturerad intern kontroll som kommuniceras 

ut till aktieägarna, via extern rapportering, är en stor del i förtroendet mellan bolagen 

och aktieägarna (Healy och Palepu, 2001, s. 431-434). Den tidigare forskningen på 

området har varit uppdelad i intern kontroll och bolagsstyrning. Men i och med den nya 

reviderade koden för bolagsstyrning i Sverige anser vi att dessa delar på många sätt hör 

ihop. Detta är något som tidigare inte behandlats och vi har för avsikt att koppla 

samman dessa delar.  

  

Arwinge (2010, s. 61-62) menar att definitionen av ”intern kontroll” kan skilja sig 

mycket mellan olika personer beroende på bland annat arbete. Personal, styrelse och 

långivare kan i vissa fall koppla samman den interna kontrollen med olika synsätt och 

tolkningar vilket kan försvåra styrkan med den. Mestadels förknippas den interna 

kontrollen med en process där styrelsen, ledningen och andra inblandade tillsammans 

utgör processen. Den interna kontrollen, processen, finns till för att kunna ge en rimlig 

försäkran i huvudsakligen tre av verksamhetens mål. Dessa är att företagen är effektiva i 

verksamheten, att de har en tillförlitlig finansiell rapportering och att de följer lagar och 

regler. Denna process är inte alldeles enkel. Att ett företag ska nå sina lönsamhetsmål 

och slippa onödiga överraskningar kan kännas självklart men det krävs ett hårt arbete 

för att det ska fungera. Samtidigt som fokus ligger på den egna verksamheten gäller det 

att ha kontroll på förändringar som sker utanför företaget. Detta kan gälla förändringar i 

efterfrågan eller nya konkurrenter på marknaden. Det gäller att hela tiden förändras och 

utvecklas för att kunna nå en framtida tillväxt (AICPA, 1992). Företagens interna 

kontroll ger heller ingen fullständig försäkran om att den finansiella rapporteringen är 

fri från fel. Har ett företag ett väl utvecklat system är det dock lättare att upptäcka och 

förhindra de oavsiktliga felen (FAR, 2006, s. 14). 

 

Den reviderade kodens främsta uppgifter är att förhindra felaktigheter i den finansiella 

rapporten och utveckla den interna kontrollen. Genom att uppfylla dessa uppgifter är 

målet för koden en form av försäkran till aktieägarna om att bolagen hanteras på ett 

tillförlitligt sätt. Detta är viktigt då externa intressenter till stor del förlitar sig på 

bolagsstyrningsrapporten och den finansiella rapporteringen och därmed väljer om man 

vill investera i bolaget (PwC, 2008, s. 29; Svernlöv, 2008, s. 25; Ashbaugh-Skaife, et 

al., 2008, s. 39, 2). Archambeault et al., (2008 s. 377) och Healy och Palepu (2001, s. 

431) diskuterar vikten av den finansiella rapporteringen till de externa intressenternas 

nytta för att skapa sig information om bolagen. De externa intressenterna förlitar sig till 

stor del på den finansiella rapporteringen då de inte har samma tillgång till företagens 

dagliga verksamhet som den företagsledningen besitter. Aktieägare och investerare som 

får felaktig eller bristfällig information kan komma att tappa förtroendet gällande 

kompetensen i företagen och hur de agerar etiskt (Styf, 2011, s. 13-14). Allmänhetens 
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förtroende för näringslivet och de olika parterna som är verksamma inom detta område 

är väldigt viktigt för dagens ekonomiska utveckling. Enligt Carlsson (2007, s. 1041) är 

det ca 84 % av alla vuxna i Sverige som innehar aktier i ett bolag och enligt Euroclear 

finns det den 31 mars 2012 ca 2,1 miljoner unika aktieägare i Sverige (Euroclear, 2012). 

Bolagsstyrelsens ansvar blir därmed stort och det innebär att de måste kommunicera ut 

riktig och trovärdig information till många olika intressenter. Investeringsviljan ökar för 

både aktieägare och andra intressenter om informationen presenteras på ett tillförlitligt 

sätt. Korrekt och trovärdig finansiell rapportering kan därmed vara bra för både framtida 

och långsiktiga intressenter (PwC, 2008, s.7). Genom den stora andelen aktiva personer 

inom den svenska aktiemarknaden ser vi också vikten av studien. Bolagsstyrning och 

intern kontroll är i allra högsta grad aktuellt inom näringslivet och framförallt från 

aktieägarnas sida. Då det dessutom inte bedrivits någon forskning på small- och mid cap 

bolag som berördes av den reviderade koden för svensk bolagsstyrning i samband med 

den interna kontrollen, vill vi beröra detta område. Vi vill på så sätt bidra med 

information till aktieägarna om hur den reviderade koden påverkar dem i sina 

investeringsbeslut. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Bristande intern kontroll inom ett bolag innebär att man inte har organisationens risker 

under kontroll. Avsaknaden av riskbedömning kan leda till ineffektivt arbete och brister 

inom riskhanteringen kan medföra att bolaget inte når sina uppsatta mål. Därmed 

försätts aktieägarna i osäkerhet. Ofullständiga kontroller eller ineffektivitet inom 

existerande kontrollerna är kostsamt, men överskott på kontroller kan i sin tur leda till 

att medarbetarna inom bolaget upplever begränsningar. Strikta kontroller kan innebära 

många regler att förhålla sig till och leda till en bristande frihet och mindre 

innovationer. Ledningens val av kontroller kan även hämma utvecklingsmöjligheter för 

bolaget då dessa kontroller ofta innebär tids- samt kostnadskrävande processer för att 

involvera hela verksamheten (Pickett, 2005 s. 86, 55).  Den reviderade kodens avsikt är 

att säkerhetsställa god bolagsstyrning genom den interna kontrollen för alla noterade 

bolag i Sverige på marknaderna Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2008, s. 4).  

 

Intern kontroll och bolagsstyrning är två viktiga delar i alla former av organisationer där 

samarbetet mellan styrelsen och medarbetarna är viktigt för att förbättra den interna 

kontrollen (Styf, 2011, s. 11-16). Balansen mellan nyttan med den interna kontrollen 

och kostnaden för att nå den är viktig för bolagen, samtidigt som regler måste följas. 

Enligt tidigare forskning kan man se en delad syn i frågan. Fama och Jensen (1983, s. 

27-30) anser att bra kontroller leder till en bättre styrning, och att en aktiv styrelse kan 

minska informationsasymmetrin. Esienhardt (1989, s. 69-72) menar i sin tur att 

kontroller också kan leda till höga kostnader och ineffektivitet. Många mindre bolag 

fokuserar på kostnaderna den interna kontrollen generar och en anledning till detta är att 

det ofta är enklare att mäta aktuella kostnader än framtida fördelar (Georgakopoulos, et 

al., 2011, s. 49-50). Två forskare som diskuterat effekten av bolagsstyrning och 

satsningen på den interna kontrollen är Franck och Sundgren (2010, s. 84-85). De menar 

att det är mer vanligt för större bolag att satsa på den interna kontrollen. De belyser en 

möjlig anledning till detta är att det är mer kostnadseffektivt för dem att investera i den 

interna kontrollen då de har högre omsättning. De menar även att en annan möjlig 

anledning är att de har fler ägare. Dessa större bolag är mer aktiva på börsen och det är 
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därmed viktigt att de signalerar trygghet till marknadens alla intressenter, vilket den 

interna kontrollen kan generera. Vi anser dock att förtroendet är viktigt för alla bolag 

och anser det därför intressant att titta på förändringar i arbetet för bolagen på small- 

och mid cap då det inte tidigare gjorts. Genom bra information kan aktieägarna ta bättre 

investeringsbeslut oavsett storlek på bolag. 

 

Trots kodens uppkomst och ökandet av reglering inom bolagsstyrning har skandaler 

fortsatt förekomma, såsom HQ-bank vi tidigare nämnt. Det är av särskilt intresse att 

undersöka hur de externa intressenterna påverkats av den nya reviderade koden, då 

dessa varit de stora förlorarna vid tidigare företagsskandaler. Genom studien vill vi 

bidra med information till aktieägarna om de arbetsförändringar den reviderade koden 

för bolagsstyrning medfört och vilken information de får tal del av i den externa 

rapporteringen och konsekvenserna av detta. 

 

Tidigare forskning har skett inom området för bolagsstyrning (Carlsson, 2007, s. 1038-

1041; Arcot et al., 2010, s. 199-201 m.fl) och agentteorin (Eisenhardt, 1989, s. 69-72; 

Jensen & Meckling, 1976, s. 308; Dey, 2008, s. 1174) och även inom intern kontroll 

(Styf, 2011, s. 171-175; Arwinge, 2010, s. 186-188) men länken mellan dessa områden 

har inte gjorts mot svensk bolagsstyrning. Dessutom vill vi koppla samman dessa delar 

med den reviderade koden för bolagsstyrning, för de mindre och medelstora 

börsbolagen, och belysa hur arbetet förändrats. Vi vill därigenom bidra med kunskap 

och information om vilka konsekvenser den reviderade koden medfört sedan införandet 

och hur dessa konsekvenser påverkar externa intressenter. Framförallt aktieägare men 

även andra intressenter såsom Kollegiet för svensk bolagsstyrning och berörda bolag. 

Det har i tidigare studentuppsatser skrivits om implementeringen av denna kod och hur 

det skulle gå när koden uppkom. Men vi ser ett gap i litteraturgenomgången där ingen 

fokuserat på hur det verkligen gått sedan koden infördes. Denna lucka ämnar vi fylla. 

 
1.3 Problemformulering 
 

Vilka konsekvenser har uppkommit till följd av den reviderade koden för svensk 

bolagsstyrning? 

 

1.4 Syfte 
 

Den reviderade koden för svensk bolagsstyrning skärpte regleringen och ökade kraven 

på small cap och mid cap bolagen. 

 

Vårt huvudsyfte är att skapa en förståelse för de konsekvenser den reviderade koden 

medfört. Vi vill klargöra vad konsekvenserna för arbetet med intern kontroll och extern 

rapportering innebär för de externa intressenterna och då framförallt aktieägarna.  
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1.5 Avgränsning 
 

Vi har valt att begränsa vår studie till kapitel 10 och 11 i den reviderade koden för 

svensk bolagsstyrning. Kapitel 10 handlar om styrelsens ansvar för att bolaget har god 

intern kontroll och att bolagets finansiella rapport är tillförlitlig. Kapitel 11 behandlar 

styrelsens ansvar att årligen presentera en bolagsstyrningsrapport. Valet av avgränsning 

till dessa kapitel är för att de reglerar styrelsens ansvar för intern kontroll, finansiell 

rapportering och bolagsstyrningsrapporten, vilket berör syftet med vår studie.    
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2. Teoretisk metod 
 
 
 

 
 

Detta kapitel behandlar de utgångspunkter vi valde till vårt examensarbete. Kapitlet 

inleds med författarnas förförståelse vilket leder fram till valet av den hermeneutiska 

kunskapssynen och intressentperspektivet som utgångspunkt. Utifrån detta behandlas 

valet av det deduktiva angreppssättet, hur det sedan leder till induktivt samt hur 

informationsinsamlingen gått till. Avslutningsvis beskrivs den kritiska granskningen av 

källor.   
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2.1 Förförståelse 
 

Johansson-Lindfors (1993, s. 76) definierar begreppet förförståelse som alla de 

föreställningar forskaren besitter eller har utvecklat innan forskningsstudien äger rum. 

Detta kan vara en omedveten syn som byggts upp genom bland annat personliga 

erfarenheter. Både socialt sammanhang, utbildningsbakgrund och praktiska erfarenheter 

kan alla påverka forskningsutkomman. Widerberg (2002, s. 26-27) beskriver 

kunskapsproduktion utifrån två olika perspektiv. Det första perspektivet innebär att man 

som forskare påverkas av det man studerar, där samhället, språket och förförståelsen har 

stora delar i resultatet. Det andra perspektivet beskriver kunskapssubjekt, hur forskare 

studerar och upplever verkligheten. 

  

Det finns även ett tredje perspektiv och det innebär den teoretiska förförståelsen av 

teorier, synsätt och erfarenheter. Detta tredje sätt kan delas in i två delar där den ena 

handlar om personliga erfarenheter vid förstahandsförståelse och den andra om 

erfarenheter inhämtade från exempelvis läroböcker vilket även kallas 

andrahandsförståelse. Det är genom den här delen forskningsstrategin byggs upp 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 25).  

 

Genom att veta hur förförståelsen kan påverka resultatet i studien kan förhållandesättet 

under studiens genomförande vara mer objektivt. Den förförståelsen författarna besitter 

är framförallt från studierna vid Handelshögskolan på Umeå Universitet. Där läser 

författarna för närvarande sin åttonde termin på civilekonomprogrammet. Båda två läser 

med inriktning mot redovisning och revision. Kunskap inom detta ämne kommer 

framförallt från kursen advanced auditing 7,5 hp som var den sista kursen inom 

området Advanced auditing and control D. 

  

Genom att beskriva författarnas förförståelse vill vi visa vår utgångspunkt till studien 

och vad vår förförståelse har för betydelse. Detta för att läsarna i sin tur medvetet ska 

kunna granska våra tolkningar kritiskt. Vi vill belysa vår synvinkel för att läsaren lättare 

ska kunna bedöma våra ställningstaganden vilket även Starrin och Svensson (1994, s. 

165-166) belyser. Genom förförståelsen vi har från våra studier har vi kunnat välja 

passande teorier som kan förklara vårt problem. Det har underlättat i litteratursökningen 

då teorierna delvis behandlats tidigare under studietiden. Detta kan dock medföra att vi 

missat teorier då vi på förhand sökt efter dessa teorier, samtidigt anser vi att vår 

kunskap lett oss till de mest relevanta teorierna. Möjligtvis hade en större förförståelse, 

från bolagsstyrningen och regleringen varit bra för att lättare se något samband. Det 

hade underlättat att ha en större bakgrund till den reviderade koden och regleringen den 

innefattar för att sedan kunnat fokusera mer på dess konsekvenser.  

 
2.2 Kunskapssyn 
 

Johansson-Lindfors (1993, s.77-78) beskriver kunskapssynen utifrån den positivistiska 

och hermeneutiska grundinställningen. Den positivistiska grundinställningen har 

ambition att se verkligheten på ett mer objektivt sätt. Den hermeneutiska inställningen 

är mer en tolkningslära där antaganden måste ses i ett sammanhang tillsammans med 

helheten.  
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Hermeneutiken är ett tolkningsperspektiv som utgår från att det inte existerar någon 

objektiv verklighet, utan menar att allt är socialt konstruerat. Målet för detta synsätt 

innebär att man försöker att förstå handlingar och företeelser. Både var för sig men även 

helheten, samt att sätta detta i relation till vad som är känt kring detta. Detta för att man 

därmed ska kunna använda denna kunskap och skapa förståelse för olika människor och 

deras beteenden (Bryman, 2011, s. 507-508; Starrin och Svensson, 1994, s.77).  I denna 

studie utgår vi från att undersöka samt analysera konsekvenserna av den reviderade 

kodens effekt på arbetet med den interna kontrollen för de berörda bolagen och 

revisorerna. Valet av det hermeneutiska synsättet faller sig naturligt då vi tolkar 

respondenternas svar i förhållande till deras kontext. Genom en kvalitativ metod och 

intervjuer får vi svar vi därefter tolkar och sätter in i vår studie. Det innebär att vi 

kopplar samman deras åsikter med tidigare forskning inom området, och åsikterna 

kopplas samman med vårt problemområde. Vi kommer även utföra en sekundäranalys 

av bolagens befintliga bolagsstyrningsrapporter. Meningen är att på så sätt få en djupare 

förståelse för vad bolagen väljer att redovisa i sin rapportering. 

  

Valet av det hermeneutiska synsättet är för att vi anser det svårt att bortse från de 

sociala effekter som kan påverka studien under arbetets gång. Genom att tillämpa det 

hermeneutiska tolkningsperspektivet kommer vi som författare tolka den empiri som är 

insamlad under studiens genomförande för att sedan dra djupare slutsatser och försöka 

bidra med teoretiska kunskaper utifrån vår frågeställning. Studiens resultat kommer att 

vara beroende av de sociala sammanhang de tillämpas i. Det är alltså viktigt att inte ta 

resultaten ur sin kontext. Vid intervjuerna med de små- och medelstora bolagen och 

revisorer som arbetar inom detta område, vill vi få fram konsekvenser av den reviderade 

kodens införande. Resultatet kan dock inte generaliseras till alla bolag utan förändringar 

kan i många fall variera mycket mellan olika bolag. Att den reviderade koden dessutom 

är en självreglering innebär även att bolagen kan hantera regleringen på olika sätt, vilka 

vi på förhand inte vet. Genom att presentera hur vi valt att gå till väga och vilka 

antaganden vi gjort vill vi öka tillförlitligheten och förenkla utvärderingen av studien. I 

resultatet ska vi sedan försöka klargöra för hur arbetet förändrats och vilken information 

externa intressenter får ta del av. 

 
2.3 Perspektiv 
 

Enligt Starrin och Svensson (1994, s. 165) finns det bakom varje beskrivning av 

verkligheten ett perspektiv som utgångspunkt. All fakta är perspektivberoende och alla 

resultat tolkas utifrån dessa. Genom att klargöra vilket perspektiv vi utgår ifrån klargörs 

också för läsarna bakgrunden till tolkningarna.  

 

Perspektivet vi använder oss av är ett intressentperspektiv. Genom att belysa de 

förändringar i arbetet sedan den reviderade koden infördes vill vi se om den interna 

kontrollen och den externa rapporteringen blivit bättre. Genom att undersöka detta 

ämnar vi att titta på resultatet från framförallt ett aktieägarperspektiv. Även andra 

intressenter som berörs av en tillförlitlig extern rapportering kommer att beröras av 

studien.  
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2.4 Angreppssätt 
 
Inom den kvalitativa forskningen beskriver Merriam och Nilsson (1994, s. 31) att 

forskningssättet utgår ifrån att det finns många verkligheter. Angreppssätt beskriver 

vilket sätt författarna valt att angripa sitt problem på, där förhållandet mellan teori och 

empiri behandlas (Bryman, 2011, s. 25-26). Vid valet av angreppsätt finns det två olika 

aspekter att utgå från, deduktiv samt induktiv (Merriam och Nilsson 1994, s. 33). Det 

deduktiva angreppssättet har ett förhållande där teorin först behandlas för att sedan 

resultera i observationer och resultat. Det induktiva förhållningssättet utgår från 

observationer och slutsatserna från dessa resulterar i teorier. Genom vår frågeställning: 

Vilka konsekvenser har uppkommit till följd av den reviderade koden för svensk 

bolagsstyrning utgår vi ifrån det deduktiva angreppssättet där vi använder teorier som 

utgångspunkt. Detta angreppssätt kommer sedan att övergå till ett induktivt sätt då vi 

avser att bidra med ny forskning och förse aktieägarna med information om 

konsekvenserna av den reviderade koden. Verkligheten beskrivs som resultat av 

tolkning snarare än mätning. Det finns tidigare studier inom den interna kontrollen och 

förändringen av denna i USA och Storbritannien. Däremot har det bedrivits väldigt lite 

forskning efter införandet av den reviderade koden i Sverige, vilket kan bero på att 

regleringen infördes 2008. Eftersom vi inte vet exakt vad som förändrats eller hur 

arbetet sett ut anser vi att valet av en kvalitativ studie med utgångspunkt i det deduktiva 

angreppssättet för att sedan gå mot det induktiva angreppssättet passar vår studie. Vi får 

möjlighet att återkoppla empirin mot teorier för intressentkonflikter och intern kontroll 

för att på så sätt kunna bidra med en analys och slutsats till framförallt aktieägarna. 

 
2.5 Val av litteratur och källkritik 
 

En sekundäranalys kännetecknas av att data och information är insamlat för annan 

användning än precis den forskning som ska utföras (Johansson-Lindfors, 1993, s. 117; 

Bryman, 2011, s. 300).  

 

Vår litteratursökning skedde främst på Umeå Universitetsbibliotek där vi använde oss 

av systemet Album. Där fann vi många relevanta böcker till vår problemformulering 

men vi valde även att komplettera Umeå Universitetsbibliotek med Statsbiblioteket i 

Umeå. Vi fann litteratur som “Svensk kod för bolagsstyrning”, “Bolagstyrning”, “God 

sed med koden”, “God sed med lagen: självreglering eller lag?”, “Intern kontroll: en del 

av verksamhets- och ekonomistyrningen”, “Testa den interna kontrollen” etc. 

 

För att få tillgång till vetenskapliga artiklar använde vi oss av databaserna Business 

Source Premier, Academic Search Elite och Emerald. För att försäkra oss om att 

materialet i artiklarna är relevant använde vi oss till största delen av “peer reviewed” 

vilket innebär att de vetenskapliga artiklarna är granskade av andra forskare eller andra 

akademiskt kunniga inom ämnet. Detta för att öka förtroendet för de artiklar vi fann 

relevanta.  De sökord vi använt under vår sökning var: corporate governance, internal 

control, SOX och financial reporting. Dels var för sig men även tillsammans för att 

specificera sökningen. Utifrån denna sökning fick vi en gedigen träffstatistik där vi 

valde att avgränsa oss efter relevans. I DIVA, använde vi oss av “research publications” 

där sökord som förekom var: intern kontroll, bolagsstyrning och svensk kod för 

bolagsstyrning. Där fann vi avhandlingar som behandlade vårt valda ämne. Förutom 
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dessa sökord använde vi oss av referenslistorna från de vetenskapliga artiklarna vi 

funnit för att leda oss vidare till fler källor. 

 

Vi har även använt oss av organisationers utlåtanden; The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission (COSO), The American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA), publikationer från FAR och koden för svensk 

bolagsstyrning. 

 

Källkritik i studien är väldigt viktig då det är fakta och data från tidigare forskning som 

ska tolkas och byggas vidare på i vår studie. Dessa faktauppgifter kan vara mer eller 

mindre säkra källor och beroende på om de passar in i studien ska de användas därefter. 

Genom att noga överväga om det finns någon sanningsförankring och verklighet bakom 

källorna är det viktigt att vara kritisk till det man läser. Alvesson och Sköldberg (2008, 

s. 218) beskriver att det finns ett antal kriterier för vad som bör beaktas som goda källor. 

De utgår ifrån:  

1. Äkthetskritik, är materialet äkta? 

2. Tendenskritik, har författarna snedvridit sina tolkningar? 

3. Samtidighetskritik, när är källan skriven?  

4. Beroendekritik, kan källan ha påverkats av andra resultat?  

 

Under insamlingen av källor använda i denna studie har dessa fyra kriterier varit i 

åtanke. Detta för att få ett så sanningsenligt bakgrundsmaterial som möjligt.  

 

Vid bedömningen av källornas kvalité togs hänsyn till vilka författarna var samt i vilken 

tidskrift verket var publicerat i vilket Merriam och Nilsson (1994 s. 78) beskriver som 

viktigt. Vid bedömningen av kvalitén på källorna kontrollerade vi vid vilken tidpunkt 

källorna blivit publicerade. Vid beskrivning av den klassiska agentteorin använde vi oss 

av äldre verk. För övrigt består vår insamling av källor som publicerats under 1990-

2000 talet. Merparten av all forskning inom detta område har bedrivits främst i USA 

och i Europa. Vi har funnit lite forskning som även bedrivits i Sverige där vi till stor del 

använt oss av licentiatavhandlingar. Där har vi försökt koppla samman den 

internationella forskningen med den svenska i resonemanget om förändring.  

   

Gällande bolagsstyrning och intern kontroll är vi medvetna om att informationen som 

finns är omfattande och vår litteraturgenomgång har inte tagit del av alla artiklar och 

böcker som skrivits inom ämnet. Valet av vilka artiklar vi använt oss av är utifrån de 

fyra kriterierna beskrivna ovan. När det gäller författarnas objektivitet har vi varit 

medvetna om att källor från revisionsbyråerna kan vara vinklade utifrån deras synsätt 

och därmed positiva då de utför detta arbete. Genom en positiv framställning av intern 

kontroll kan det gynna dem. Även litteraturen skriven om skandaler kan genomsyra en 

delvis snedvriden information. Därför har vi valt att använda oss dessa i mindre 

utsträckning och endast som bakgrund till problemet och inte till teorierna kring 

problemet. Efter vår litteraturgenomgång ansåg vi dock att vi fått tillräckligt mycket 

information för en god förståelse i området.  

 

Enligt Merriam och Nilsson (1994, s. 129-130) är valda källor sällan sammanlänkade 

med den forskning som ska bedrivas. Det ska därför nämnas att dessa källor har 

producerats i en egen kontext och sedan tolkats av oss. Vid sökning av källor valde vi ut 

dem vi ansåg passa vår problemformulering och vårt syfte. Detta anser vi vara det bästa 
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sättet för att utveckla vår förståelse inom området, upptäcka innebörder och därmed 

också kunna förmedla framtida insikter.   
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3. Bolagsstyrning 
 

 

 

I detta kapitel tar vi upp utvecklingen av bolagsstyrning. Vi går igenom historiska 

viktiga händelser och regelverken som uppkommit till följd av dessa. Även tidigare 

forskning om bolagsstyrning presenteras i detta kapitel.  
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 3.1 Inledning 
 

Genom den reviderade koden för svensk bolagsstyrning får styrelsen i bolagen ett stort 

ansvar att se till att den externa rapporteringen är korrekt och tillförlitlig. Det är bland 

annat genom en god intern kontroll felaktigheter kan upptäckas och arbetet 

effektiviseras. Då styrelse och aktieägare i viss mån kan ha olika intressen är det viktigt 

att relationerna dem emellan fungerar på ett bra sätt. Styrelsen är i behov av att få all 

den information de behöver för att kunna ta rätt beslut, och desamma gäller aktieägarna 

och andra intressenter. Den hårdare regleringen som tillkom genom den reviderade 

koden för svensk bolagsstyrning har varit möjlig då det är en så kallad självreglering. 

Det innebär att de hårda reglerna kan frångås om bättre alternativ finns tillgängliga. 

Denna typ av reglering är flexibel vilket möjliggör att fler bolag kan använda 

regleringen. Då den reviderade koden introducerades 2008 inkluderades även de mindre 

börsnoterade small- och mid capbolagen i reglering och målet om en god bolagsstyrning 

genom koden gällde nu alla bolag på NGM Equity och Nasdaq OMX Stockholm 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008, s. 4). Genom en genomgång av aktuella 

regelverk vill vi belysa ledningens ansvar för en tillförlitlig extern rapportering 

gentemot aktieägare och andra intressenter. Då den reviderade koden för bolagsstyrning 

relativt nyligen uppkommit anser vi att förändringar i arbetet är av stor vikt, det vill 

säga om arbetet efter introduceringen lett till en förbättrad intern kontroll och en bättre 

extern rapportering.  Se appendix 3 tidigare forskning inom området och vikten av 

problemet. 

 

3.2 Bolagsstyrning  
 

När det gäller bolagsstyrning finns det en rad olika definitioner där alla försöker besvara 

de gemensamma frågor som bolagsstyrningen berör. Målsättningen med 

bolagsstyrningen är en viktig fråga som ofta kopplas samman med företagens 

vinstgenerering och en ökad tillväxt. Det är med andra ord något som ska generera 

avkastning till aktieägarna. I visa fall, i vissa bolag, kan det dock enbart handla om 

överlevnad. Om bolaget går dåligt och har dåligt med riskkapital kan en god 

bolagsstyrning leda till ökade investeringar från aktieägare och bolaget kan överleva 

den exempelvis dåliga konjunkturen, om det orsakat bolagets dåliga resultat. 

Bolagsstyrningens viktigaste uppgift är att skapa ett värde till aktieägarna. Det är genom 

detta värde aktieägarna sedan investerar i bolagen och på så sätt även bidrar till kapital. 

En god bolagsstyrning ska även generera något positivt till allmänheten. Då målet är 

både välstånd och tillväxt i samhället kan bolagsstyrning även kopplas samman med 

näringslivet och samhället i stort (SOU 2004:47, s. 21). En annan viktig del i 

bolagsstyrningen är aktörerna som berörs. Enligt Dey (2008, s. 1144) finns 

företagsledningen och styrelsen, som aktivt arbetar med detta, på ena sidan och på andra 

sidan finns aktieägarna. Även leverantörer och långivare med flera berörs av 

bolagsstyrningen och det är viktigt att hitta en balans i detta så alla berörda är nöjda. Det 

är annars lätt att hamna i en intressekonflikt där styrelsen och ägarna har olika mål. För 

att undvika informationsasymmetri bidrar bolagsstyrningen med aktiviteter och 

arbetssätt att förhålla sig till. Dessa förhållningssätt och strukturen på bolagsstyrningen 

kan variera mellan olika länder, då intressekonflikter kan uppkomma på olika sätt 

beroende på olika beteenden. He och Mahoney (2006, s. 17-19) argumenterar vidare att 

en god bolagsstyrning kan leda till bättre beslut inom bolaget och att intressekonflikter 

därigenom minimeras. Detta kan i sin tur leda till fördelar gentemot konkurrenter, då 
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besluten som tas inom bolaget genererar intressenterna fördelar. Då den reviderade 

koden har som syfte att öka förtroendet mellan näringsliv och intressenter ser vi vikten 

av att belysa hur arbetet med detta fungerat för de mindre och medelstora börsnoterade 

bolagen i Sverige. Om dessa bolag har förändrat sitt arbete efter koden introducerande 

och i så fall på vilket sätt. 

 
3.2.1 Historisk utveckling 
 

Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2008, s. 6-10) är bolagsstyrning 

sammankopplat med både styrning och kontroll i ett företag och har sitt ursprung sedan 

en lång tid tillbaka. Regleringen har utvecklats på olika sätt där USA utvecklat lagar 

som måste följas medan stora delar av Europa snarare utvecklat en form av 

självreglering där regleringen ses som ett komplement till lagstiftningen. Storbritannien 

var det land i Europa som utvecklade självregleringen först. De ansåg detta var det sätt 

som passade flest former av bolag med olika strukturer, och dessutom ökade standarden 

på bolagsstyrningen (Arcot et al., 2010, s. 194). Sverige har precis som Storbritannien 

utvecklat en självreglering för bolagsstyrning och det är genom tidigare 

företagsskandaler världen över som uttryckets betydelse ökat markant och reglering för 

detta uppkommit.  

 

För Sveriges del fick begreppet en viktig betydelse i samband med Kreugerkraschen på 

1930-talet. AB Kreuger & Toll var en global koncern som agerade mellanhand mellan 

de Europeiska och Amerikanska kapitalmarknaderna. Koncernen lånade ut pengar till 

de europeiska statsmakterna mot att de fick monopol på tändsticksförsäljning. På bara 

ett fåtal år steg värdet på koncernens värdepapper mycket, men i och med börskraschen 

i New York 1929 visade det sig att allt inte stod rätt till. Bolaget var högt belånat och 

bristen på likvida medel var ett faktum. Bokföringen som koncernen bedrev visade sig 

vara felaktig på många plan och AB Kreuger & Tolls aktier tappade snabbt sitt värde. 

Som så många gånger förr blev det småspararna som blev förlorare och koncernens fall 

gav sedan upphov till hårdare regleringar i lagstiftningen (Flesher, 1986, s. 421). Då 

aktieägarna blev de stora förlorarna var det, i och med denna skandal, viktigt att 

lagstiftningen hjälpte dessa med bland annat med krav på en ökad öppenhet samt att 

offentliggöra mer information (Carlsson, 2007, s. 1046-1047). 

   

En annan känd företagsskandal som visat på en bristande bolagsstyrning i Sverige är 

Fermenta som bara under några få år på 1980-talet ökade sin omsättning från 100 mkr 

till drygt 3 miljarder kronor. Detta genom olika företagsförvärv, samarbetsavtal och 

emissioner som inte genomfördes på ett riktigt sätt. Bokföringsbrott och undanhållandet 

av information, ledde till stora problem för företaget och det är skandaler som dessa 

som senare drivit på och utvecklat regleringen och lagarna inom området framåt 

(Sevenius, 2007, s. 32-36). 

 

Just Fermenta-skandalen blev också starten på en diskussion kring bolagsstyrningen i 

Sverige. Regelverket började ifrågasättas och under 90-talet gjordes därför en översyn 

och en modernisering av aktiebolagslagen. Under denna tid hade de svenska 

självregleringsorganen haft egna bestämmelser angående bolagsstyrningen vilket ledde 

till många olika regleringar för olika bolag. Det var inte förrän i december 2004 en 

slutgiltig version av svensk kod för bolagsstyrning presenterades. Detta som en samlad 
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kod med reglering för bolagsstyrning i Sverige. Betänkandet som gavs ut 2004 trädde 

senare i kraft den 1 juli 2005 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2012). 

 

3.3 Den svenska modellen för bolagsstyrning 
 

Den svenska bolagsstyrningen härstammar och regleras främst i aktiebolagslagen. 

Bolagsstyrningen regleras dels genom svensk kod för bolagsstyrning och dels genom 

andra regelverk gällande noteringskrav och noteringsavtal för bolag med aktier 

upptagna för handel. I aktiebolagslagen finns i huvudsak regler om bolagets 

organisation där det bland annat står beskrivet vilka organ som ska finnas i bolaget och 

vilka uppgifter de har. Uppgifterna som finns beskrivna gäller dels organen och dels 

personerna som ingår i de olika organen. Koden är en komplettering till denna lag och 

reglerar vissa områden hårdare. Men med koden finns också en möjlighet till att avvika 

till de hårdare regleringarna genom att ”följa eller förklara” (SOU 2004:130, s. 4-5). 

Koden är på många sätt därmed väldigt öppen. Den kan användas på många olika sätt 

vilket kan ha både för- och nackdelar. Att den, genom sin flexibilitet, kan passa många 

företag är bra men detta kan också leda till att flexibiliteten används i felaktiga syften. 

Ledningen har på många sätt möjlighet att anpassa den för egen vinning. Detta visar 

även på problemet med de olika intressen en ledning och aktieägare kan ha (Carlsson, 

2007, s. 1049). Arcot et al., (2010, s. 200-201) beskriver även möjligheten att bolag 

endast förklarar att de gått till väga på andra sätt men inte hur de gått till väga. Denna 

möjlighet gör det aktuellt och viktigt att se hur bolag berörda av regleringen behandlar 

denna självreglering. 

  

Aktiebolagslagen (2005:551) kräver att bolagen ska ha tre stycken beslutsorgan; 

bolagsstämma, styrelse och en verkställande direktör (VD). Det ska dessutom finnas ett 

kontrollorgan som bolagsstämman utser. Detta kontrollorgan är revisor. Vilket 

förtydligas i figur 1. 

 

 

FIGUR 1: DEN SVENSKA MODELLEN FÖR BOLAGSSTYRNING (KOLLEGIET FÖR SVENSK 
BOLAGSSTYRNING, 2012). 

 

3.3.1 Ägarrollen i den svenska modellen för bolagsstyrning 
 

Aktieägarna har en väldigt viktig roll som ägare av bolagen då de är dem som står för 

riskkapitalet. De bidrar även till en effektivitet genom att hela tiden köpa och sälja 
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aktier, och vid stora aktieinnehav även till inflytande (SOU 2004:130, s. 10). I Sverige 

är det väldigt vanligt att det finns en eller ett fåtal stora ägare av aktierna till skillnad 

från USA och Storbritannien där det är vanligare med en mer utspridd ägarbild. Genom 

få och stora ägare i Sverige betyder det ofta att dessa ägare är väldigt aktiva inom 

bolaget. Det är inte ovanligt att de sitter med i styrelsen. Det är i de flesta fall positivt 

med ett starkt engagemang men det är viktigt att engagemanget leder till ett rättvist 

förförande för både bolaget i fråga och till de övriga aktieägarna. Detta är något som 

regleras hårt i aktiebolagslagen där minoritetsägare ska skyddas (Carlsson, 2007, s. 

1038-1041). I Sverige är det också vanligt att många handlar med aktier. Detta innebär 

att det är väldigt många som berörs av bolagsstyrningen och det finns en vikt i att 

ägarrollen fungerar på ett bra sätt. Aktieägarnas inflytande i bolagen sker sedan i 

bolagsstämman. Detta är även det organ i bolaget som är det högsta beslutsorganet. Det 

är alltså bolagsstämman som tar beslut över både styrelsen och den verkställande 

direktören. I bolagsstämman har varje aktieägare en röst och får därmed möjlighet att 

närvara på bolagsstämman. Den årliga bolagsstämman som även kallas för årsstämma 

ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Där ska de då besluta om 

resultaträkningen och balansräkningen är korrekt färdigställd men också hur eventuell 

vinst eller förlust ska disponeras. I årsstämman ska det även beslutas kring styrelsens 

och den verkställande direktörens ansvar. När ett beslut ska tas i bolagsstämman är det 

med hjälp av majoritet ett beslut fattas. Varje aktie är värd en röst om inte annat är 

beslutat (Svensk kod för bolagsstyrning, 2008, s. 11-12). Detta anser vi belyser vikten 

av problem med agentteorin och intressentmodellen. Att styrelsen och intressenterna 

kan ha delade meningar angående mål och fördelar kan föreligga och en stor del i 

bolagsstyrningen har som syfte att minska på dessa delade intressen.  

  

Styrelsens uppgift är att ansvara för organisationen och förvaltningen av bolaget. De ska 

tydligt ha en nedskriven arbetsfördelning mellan personerna i styrelsen och det ska ingå 

minst tre ledamöter där en ska vara ordförande. Personen som utses till ordförande har 

ansvaret att styrelsen sköter sitt arbete och följer lagar och regler som finns. I styrelsen 

uppgift ingår också ansvar för den interna kontrollen, den finansiella rapporteringen och 

bolagsstyrningsrapporten (Svernlöv, 2008, s. 56-57, 111, 148). Enligt Perry och 

Shivdasani (2005, s. 1403-1431) har styrelsens sammansättning en betydande roll för 

hur ett företag fungerar. I den studie de gjort på sämre presterande företag visar de att en 

styrelse bestående av utomstående har fler aktiviteter för att motverka det dåliga 

resultatet. Vikten av en objektiv styrelse måste därför anses vara stor. Den reviderade 

koden för svensk bolagsstyrning har hårda krav inom detta område och om 

styrelsearbetet förändrats känns relevant för vår studie där den interna kontrollen 

kopplas samman med arbetet med den reviderade koden för svensk bolagsstyrning. Den 

hårdare regleringen ska sedan resultera i en tillförlitlig extern rapportering vilket är 

viktigt för aktieägarna då det är största källan till information om bolagen de får ta del 

av.  

 

Styrelsen är organet som ligger ovanför VD:n beslutsmässigt. Det är också de som kan 

bestämma den verkställande direktörens arbetsuppgifter, vars huvuduppgift är att sköta 

den löpande förvaltningen (Svernlöv, 2008, s. 57-59).  

 

Uppgiften revisorerna har är att granska årsredovisningen och även styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Det är därför viktigt att revisorn är självständig, 

oberoende och inte påverkas av varken styrelsen eller VD:n då detta är något personen i 

fråga ska granska. Det är i bolagsstämman som valet av revisor sker och det är genom 
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den årliga revisionsberättelsen vid årsstämman som revisorn uttalar sig om kontrollen 

denne gjort. I revisionsberättelsen ska det tydligt framgå om årsredovisningen ger en 

riktig bild över bolaget. Om bolaget skulle ha missat att lämna information som är 

lagstadgat måste revisorn ta upp detta och bolaget får en möjlighet att rätta till felet. Det 

är revisionsutskottet som ingår i styrelsen som ansvarar för tillsättning och övervakning 

av revisorerna. Utskottet ska även ansvara för en försäkran att den finansiella 

rapporteringen är gjord enligt lag och praxis (Svernlöv, 2008, s. 59-60, 160). 

 

3.4 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

Den svenska koden för bolagsstyrning fungerar som ett alternativ till tidigare lagar, 

exempelvis aktiebolagslagen. Koden fungerar som en självreglering där bolagen har ett 

val i hur de följer koden. Anledningen till detta är att ge en form av ansvarsfrihet till 

bolagen där det är tillåtet att frångå reglerna så länge de tydligt beskriver hur de valt att 

gå tillväga och att det inte strider mot annan reglering. Meningen är att på så sätt skapa 

ett förtroende till näringslivet genom att hela tiden utveckla bolagsstyrningen. 

Bolagskoden ska vidare ange en tydlig norm för bolagsstyrning för svenska börsbolag. 

Koden ska vara så pass tillförlitlig att den ska kunna utgöra ett alternativ till 

lagstiftningen. Den ska också kunna tillämpas av alla olika bolag utan att det är för 

krångligt eller blir för dyrt för bolagen i fråga (SOU 2004:46, s. 7-13). Enligt 

Georgakoupoulos et al., (2011, s. 49-50) har mindre bolag en tendens att fokusera på 

kostnader bolagsstyrningen och den interna kontrollen kan leda till. Mycket på grund av 

att det är lättare att mäta nutida kostnader än framtida fördelar. Den flexibla 

självregleringen är därför en viktig del i den svenska bolagsstyrningen då bolagen kan 

anpassa den till sin verksamhet.  

 

Enligt kollegiet, självregleringsorganet som arbetar med koden, består koden av 

principer och värderingar. Dessa handlar bland annat om ägarrollen, ansvar inom de 

olika beslutsorganen och informationshantering mot ägare, marknaden och samhället. 

Kollegiet har som grunduppgift att främja god bolagsstyrning, och detta främst genom 

att förvalta koden. Det är kollegiet som hela tiden följer utvecklingen och användandet 

av koden. I de fall det krävs ändringar är det också de som gör förändringarna. Kollegiet 

bildades av ett antal organisationer inom näringslivet med uppgift att skapa en samlad 

struktur för självregleringen inom detta område. När det gäller koden har man försökt 

anpassa sig till internationella regelverk. Grunden i koden är anpassad efter svensk 

bolagsstyrning, hur den är uppbyggd och fungerar. Men kollegiet ansåg att en för stor 

skillnad mot andra länder skulle vara negativt i den bemärkelsen att riskkapital från 

andra länder skulle minskas. Utländska länder vill inte investera i något som blir allt för 

krångligt och i något som har väldigt olika regelsystem till dem själva (SOU 2004:46, s. 

7-13). 

 

Under det första året koden infördes var det endast större bolag på Stockholmsbörsen 

som var berörda av regleringen vilket var ett drygt 70-tal bolag (SOU 2004:46, s. 7-8). 

 
3.4.1 Självreglering 
 

När det gäller aktiebolag och handel med aktier är förtroendet gentemot marknaden 

väldigt viktigt då det är aktiehandlarna som bidrar med kapital. Investerarna måste 

kunna lite på bolagen de investerar i och därför finns det regler för hur en 
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bolagsstyrning får vara. Regelverken som finns inom detta område finns uppdelade i tre 

områden; lag, myndighetsföreskrifter och självreglering. Självregleringen sker vid sidan 

av lagstadgade regler och finns där som råd och rekommendationer för att undvika att 

förtroendet i aktiehandel och i företagen skadas (SOU 2004:46, s. 8-9). 

        

Med självreglering följer både fördelar och nackdelar. Förespråkare av självreglering 

trycker på att det kan vara positivt på marknader som ständigt utvecklas då normer 

snabbare kan förändras jämfört med lagar. Något annat som också upplyfts är att en 

normgivning endast berör inblandade parter som dessutom är specialister i det de gör. 

Normer kan även vara mer detaljerade för specifika delar än vad lagar kan då de ska 

passa alla och dessutom kan de vara ganska svåra att tolka. Genom att själva kunna 

anpassa sina regler torde det också leda till en mindre kostnad då bolagen själva kan 

anpassa mycket till den egna verksamheten. Självregleringen har även motståndare och 

dessa trycker mycket på att en självreglering kan bjuda in personer med oetiska avsikter 

och gör allt för att komma runt dem. Det är viktigt att denna självreglering sköts på rätt 

sätt. I en studie av Arcot et al., (2010, s. 197-201) framgår att många bolag som 

använder sig av “följ eller förklara”-regeln inte förklarar varför de frångått koden utan 

att de snarare bara beskriver att de frångått en punkt. Genom en lag är det också lättare 

att komma åt felaktigheter. Som en slutsats i frågan gällande självreglering och andra 

former av regleringar ska lagar ses som ramar och självregleringen som specifika 

hårdare normer för att komma åt bra lösningar. Genom en kombination av lagar och 

självreglering ska både förtroende och funktionalitet vara bra. Vi har för avsikt att 

beröra denna del av regleringen för att se hur den påverkat bolagen. Om det på grund av 

detta blivit förändringar i arbetet med den interna kontrollen. Då självreglering är en 

väldigt flexibel form med hårdare riktlinjer är det intressant att se om det fungerar som 

tanken var. Har de hårdare riktlinjerna bidragit till någon förbättring eller ses denna 

reglering som mindre viktig och frångås den av många?  

  

3.5 Den reviderade koden för svensk bolagsstyrning 
 

Den reviderade koden för svensk bolagsstyrning trädde i kraft den 1 juli 2008. Denna 

reviderade kod innebär att alla börsbolag på marknaderna Nasdaq OMX Stockholm och 

NGM Equity blev berörda. Bolagen som finns på dessa marknader kan variera mycket i 

storlek och inriktning vilket gör att koden måste vara väldigt flexibel så den passar alla 

berörda bolag. Detta ställer höga krav på koden. Kollegiet, som arbetar med koden, 

nämnde framförallt tre skäl till att den ursprungliga koden reviderades och det var:  

 

 Svagheter med den redan befintliga koden skulle elimineras. I den reviderade 
koden minskade antalet regler från 69 till 42 och flertalet regler förenklades. 

 God bolagsstyrning är lika viktig i de större bolagen som i de mindre. Koden 
anpassades till de mindre bolagens förutsättningar. 

 Underlätta för en europeisk harmonisering. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2012). 

 

Den reviderade koden kretsar mycket kring styrelsens beslutssystem som ses som en 

central del i bolagsstyrningen. En korrekt sammansatt styrelse, en klar och utarbetad 

arbetsroll för inblandade personer och den finansiella rapporteringen är reglerat i koden. 
Koden är en dock en självreglerande del av näringslivet. Det är en norm för hur 

bolagsstyrningen ska fungera och har högre krav än både aktiebolagslagen och andra 
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regler. Dessa krav kan i många fall vara väldigt svåra att tillämpa i alla fall och därför är 

det inget tvång på att alltid följa dessa regler. Vid införandet var detta något som det 

argumenterades mycket för, då det innebar att normerna kunde vara både hårda och 

riktade men att de kunde frångås om bolagen tydligt förklarade varför (Sevenius, 2007, 

s. 158-159, 185).  

 

3.5.1 Kodens innehåll 
 

Koden innehåller inte några regler för hur intern kontroll ska granskas utan där har 

internrevisorerna en viktig roll, och de hänvisar ofta granskningen till COSO-modellen 

som ett bra stöd. Innehållet i koden lyfter fram den interna kontrollen som en viktig del 

av den finansiella rapporteringen och att det är den som är det bakomliggande arbetet. 

Det ska också enligt koden finnas ett revisionsutskott som ska bereda styrelsens arbete 

med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten inom 

bolaget gällande dess interna kontroll, internrevision och riskhantering och de ska även 

hålla sig informerade om revisionen av årsredovisningen. Koden ställer även höga krav 

på att styrelsen ska se över den interna kontrollen. Eftersom styrelsen har tillgång till 

mer information än ägarna och då båda parter antas arbeta för eget intresse förekommer 

informationsasymmetri. Som ett resultat av denna medvetenhet är kraven höga för att 

minska problemen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008, s. 8, 22). 

 

Innehållet i koden angående den interna kontrollen och finansiella rapporteringen står 

beskrivet i kapitel 10 i 2008 års kod för bolagsstyrning. Där beskriver kollegiet 

styrelsens ansvar enligt följande:  

 

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som 

säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll 

efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse 

med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2012). 

 

Det är med andra ord till stor del styrelsens ansvar att både den interna kontrollen och 

den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och korrekt. Genom en god intern kontroll 

ska också den finansiella rapporten ha mindre materiella felaktigheter. Det gäller därför 

att fel som upptäcks genom intern kontroll rapporteras. Dels för att åtgärda felet och 

dels för att redovisa det till aktieägarna. Om felet skulle vara av den storleken att en 

utomstående (aktieägare) skulle förändra sitt beslut om de visste om felet, då är det 

materiellt, vilket ska undvikas. Styrelsen ska med hjälp av detta arbeta både för 

bolagets, och alla intressenters bästa (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008, s. 18; 

Svernlöv, 2008, s. 148-154).  

 

Kopplingen mellan den interna kontrollen och bolagsstyrningen är återkommande och 

relevansen dem emellan är viktig att beröra. Intressenterna som berörs är många och 
genom en sammanlänkning av dessa delar vill vi visa på dess relevans. Enligt Styf 

(2011, s. 174) är styrelsens ansvar gentemot den interna kontrollen dessutom i stor 

utsträckning beroende av påtryckningar utifrån. För att styrelsen regelbundet ska se över 

den interna kontrollen gäller det att det ska gynna bolaget. Därför har investerare, 

regelsättare och medier ett stort ansvar för att ständigt bevaka företagens utveckling 
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inom internkontrollområdet. Det är annars lätt för bolagen att endast göra det arbete 

som gynnar dem.  

 

Enligt kollegiet för svensk bolagsstyrning (2008, s. 22) ska intern kontroll se till att 

bolagen har en redovisning som passar verksamheten. Detta ska också leda till en rättvis 

extern rapportering. Om eventuella felaktigheter finns eller signaler om felaktigheter 

upptäcks ska dessa åtgärdas i ett tidigt skede. Bolagen ska kvalitetssäkra den finansiella 

rapporten genom att gå igenom svår redovisning och kontrollera sådant som kan vara av 

vikt.   

 

Cohen et al., (2010 s. 752-753, 765-771) argumenterar att tidigare forskning visar att 

hårdare regler inom bolagsstyrning också resulterat i en bättre finansiell rapportering. 

De nämner att regleringen lett till ett ökat samarbete inom alla nivåer där 

företagsledningen, revisionskommittén och styrelsen integrerar i högre grad än tidigare. 

Problemet utan bolagsstyrning är med andra ord intressekonflikter som kan uppstå 

mellan aktieägare och ledningen. Detta problem ska minskas med hjälp av en god intern 

kontroll och resultera i en tillförlitlig finansiell rapportering. Utifrån detta kommer vi 

under nästkommande kapitel gå in djupare på problemet med intressekonflikter och 

arbetet med intern kontroll. 

 

3.5.2 Följ eller förklara 
 

Anledningen till att koden kan ha högre krav är beroende på ”följ eller förklara”-

modellen som koden använder sig av. Alla bolag som berörs av koden behöver inte följa 

alla regler som koden har utan kan välja att använda sig av andra sätt så länge de 

beskriver varför. Om bolaget anser att en regel inte passar för just dem kan de alltså 

frångå denna och göra på ett annat sätt genom att förklara varför det andra sättet är 

bättre. De ska tydligt motivera varför de valt att använda sig av en annan lösning. Varje 

år ska sedan en rapport skrivas om bolagsstyrningen i bolagen, hur de tillämpat koden 

och på vilka sätt de frångått den (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2012). Med denna 

modell är det meningen att bolagen ska följa kodens intentioner och inte pricka av allt 

det den beskriver. För ett aktiemarknadsbolag är det sedan marknaden som avgör om 

motiveringen för förklaringarna är godtagbara eller inte. Om reglerna frångåtts men det 

finns goda förklaringar och motiv varför, får det inga konsekvenser. Om däremot 

motiveringen inte är god nog kan en negativ publicitet uppkomma och förtroendet från 

aktieägarna skulle med stor sannolikhet minska (SOU 2004:46, s. 10-11). MacNeil och 

Li (2006, s. 487-492) menar att om ett bolag presenterar väl motiverade förklaringar till 

avvikelser kan de externa intressenterna lättare acceptera detta, medan om motiveringen 

till avvikelsen är bristfällig och glest uppbyggd blir investeraren mer osäker. De hävdar 

även att om bolaget visar upp ett bra ekonomiskt resultat så kan intressenten lättare låta 

avvikelsen passera, än om bolaget har sämre resultat så är den externa intressenten mera 

restriktiv. Hanteringen av denna modell anser vi vara aktuell att beröra då det finns 

många intressenter som berörs av hur ett bolag väljer att bedriva sin verksamhet.   
 

Arcot et al., (2010, s. 193, 200) beskriver att ett av fem bolag som frångår koden i 

Storbritannien inte förklarar varför. Vidare tar de upp att många av de resterande 

bolagen som väljer att frångå koden inte förklarar på ett tillfredsställande sätt varför. De 

urskiljer att kvalitén på bolagsstyrningsrapporterna kraftigt varierar och att vissa bolag 

har en mycket bra och informativ rapport medan förklaringarna hos andra kan vara 
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bristfälliga. Enligt den reviderade koden för svensk bolagsstyrning ska även svenska 

bolag redovisa anledningar till avvikelser de gjort från regleringen. Detta finns reglerat i 

det 11:e kapitlet. 

 
11.1 Bolaget ska upprätta en bolagsstyrningsrapport som ska fogas till bolagets 

årsredovisning. Bolaget ska i bolagsstyrningsrapporten, för varje regel i Koden som det 

har avvikit från, redovisa denna avvikelse, beskriva den lösning som valts i stället samt 

ange skälen för detta. Av rapporten ska framgå vilka delar som har granskats av 

bolagets revisor (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008, s. 23). 

 

Enligt regeln behöver inte någon revisor kontrollera rapporten och det står heller inte 

beskrivit exakt hur väl utformade förklaringarna ska vara till varför man avviker 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008, s. 23). Betydelsen av att vilken information 

som presenteras anser vi vara viktig då det kan leda till att aktieägarna tar rättfattade 

beslut i deras investeringar. 
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4. Teoretiskt ramverk 
 
 

 

 

 

I detta kapitel behandlar vi valet av vår teoretiska referensram där agentteorin, 

intressentmodellen och intern kontroll ingår. Denna referensram kommer vi sedan utgå 

ifrån när empiri och analys behandlas och detta för en större förståelse. Kapitlet 

avslutas med kopplingen mellan den reviderade koden för bolagsstyrning och den 

teoretiska referensramen.   
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4.1 Inledning 
 
Den reviderade kodens regler har till stor del tillkommit som en effekt av att kollegiet 

för svensk bolagsstyrning vill skapa ett ökat förtroende mellan intressenter och 

näringslivet. Genom den reviderade koden ställs högre krav på företagsledningen och 

revisorn. Den internationella marknaden men även Sverige har drabbats av 

företagsskandaler. De härrörs till brist på regler inom redovisning, separering av 

ägandekontroll i företaget och brist på intern kontroll. Utifrån dessa problem har vi i vår 

studie valt agentteorin som den huvudsakliga teoretiska referensramen. Denna visar på 

en intressekonflikt mellan företagsledningen (principalen) och aktieägaren (agenten) 

samt att denna intressekonflikt kan bero på att principalen och agenten har olika 

uppfattningar om mål och om företagets risk (Eisenhardt, 1989 s. 58). 

Företagsledningen beskrivs därmed som den som kan minska informationsasymmetrin 

till aktieägaren genom att ha ett väl utvecklat internt kontrollsystem inom företaget. 

Men det behöver inte bara vara relationen mellan ledning och ägare som kan leda till 

konflikter. Intressentmodellen beskriver olika grupper som har någon form av relation 

till företaget och tar, till skillnad från agentteorin, upp flera olika intressenter. Alla som 

har intresse i bolaget räknas som intressent och en tillförlitlig finansiell rapportering är 

enligt Svanström (2008, s. 38) viktigt för många. Det bakomliggande arbetet för en 

tillförlitlig finansiell rapportering påverkas vidare av en god intern kontroll varför valet 

av denna teori också är relevant i vår studie. Se Appendix 3 för tidigare forskning. 

 

4.2 Agentteorin 
 
Agentteorin beskriver förhållandet mellan två parter; företagsledningen (agenten) och 

aktieägaren (principalen). Dessa två parter har olika intressen till företaget och 

informationen mellan agenten och principalen skiljer sig åt. Relationen mellan dem 

uppstår i och med att principalen ber agenten att utföra en uppgift som agenten tar på 

sig att utföra. Agenten vill sedan ha kompensation från principalen för den utförda 

uppgiften (Bengtsson et al., 2002, s. 80). 

 
Inom redovisningsområdet fokuserar agentteorin på relationer där agenten är den som är 

redovisningsskyldig för principalen, och en revisor utför kontrollen (Artsberg, 2003, 

s.84).  Vi ämnar med denna studie att undersöka sambandet mellan företagsledningen 

(agenten) och aktieägarna (principalen). Vi vill också utröna om detta förhållande har 

förändrats i och med den reviderade kodens införande, där mindre och medelstora bolag 

blev berörda. Vid införandet av den reviderade koden ökade kraven på den interna 

kontrollen, detta för att öka trovärdigheten i den externa rapporteringen och därmed 

minska de externa intressenternas informationsrisk.  

       
Den reviderade koden för bolagsstyrning kan ge principalen en ökad information för att 

kunna ta mer korrekta beslut. Men till vilken kostnad? Eilifsen et al., (2010, s.6-7) 

beskriver revisorns funktion som den som kan minska agentkostnaderna, då en 

oberoende revisor kan övervaka företagsledningen på ett bättre sätt än principalen. 

Enligt Franck och Sundgren (2010, s. 92-93) är risken för felaktigheter i den finansiella 

rapporteringen något som minskat då arbetet med intern kontroll ökat bland större 

bolag. Vidare diskuterar de att mindre bolag därför borde satsa mer på den interna 

kontrollen och att de bör se kostnaderna som tillkommer ur ett perspektiv med längre 

tidshorisont, där framtida agentkostnader kan minskas. Deumes och Knechel (2008, 
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s.38) menar att anledningen till att mindre bolag har en tendens att vara lite skeptiska till 

utvecklandet av internt kontrollsystem är att man just upplever dessa aktuella kostnader 

höga.  

 
Utgångspunkten för agentteorin är att varje individ agerar rationellt och maximerar sin 

nytta. Vidare innebär det att principalen vill få ut det bästa möjliga för sin nytta utifrån 

kontraktet vilket i sin tur innebär att den kompenserar agenten efter kriterier av hur väl 

uppdraget är utfört. Agenten kommer sedan att uppfylla kontraktet utifrån den 

arbetsbörda och kompensation som förväntas fås. Enligt teorin uppstår därmed ett 

pareto-optimalt villkor, vilket betyder att det är omöjligt för båda parterna att maximera 

sina nyttor utan bekostnad av den andra partens nytta (Jensen och Meckling, 1976, s. 

308).  

 
Inom agentteorin kan det uppstå olika konflikter. Ett vanligt förekommande problem 

innebär att det finns målkonflikter mellan principalen och agenten. Detta innebär att 

parterna har olika definition av vad mål för dem innebär. Principalen vill ha största 

möjliga nytta för ett litet bidrag medan agenten vill ha stor kompensation för ett litet 

bidrag (Eisenhardt, 1989 s. 58). Vi har valt att illustrera agentteorin enligt figur 2. Där 

förhållandet mellan principalen och agenten uppstår ett asymmetriskt 

informationsunderlag. Bolagsstyrningen syfte är att minimera denna informationsrisk.  

 
 

FIGUR 2: AGENTTEORIN (ÖHMAN, 2007 S. 25) 

 

Informationsrisken grundar sig på att agenten har bättre tillgång till företagets verkliga 

prestation jämfört med principalen som inte har samma tillgång till informationen. 

Företagsledningen har ett informationsövertag som grundar sig på de att de antas ha 

större kännedom om organisationen. Skälet till detta är att företagsledningen tar hand 

om den dagliga driften och på så sätt har bättre kunskap om organisationen än vad dess 

ägare har. Ett sätt för principalen att ta del av informationen är genom redovisningen. 

(Bengtsson et.al., 2002, s. 83; Öhman, 2007, s.24). 

 
Teorin förutsätter att parterna agerar egoistiskt och för sin egen vinning.  Agenten kan 
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utföra handlingar såsom stöld, lögn samt bedrägerier både innan och efter ingående 

kontrakt. Det egoistiska handlandet kan innebära att agenten väljer att inte avslöja all 

information, mörka bolagets egentliga prestationer eller agera passivt. Revisorns roll i 

detta fall blir att stärka objektiviteten i den finansiella rapporteringen, när 

företagsledningen brister i detta fall. Detta förhindrar att principalen fattar ogynnsamma 

investeringar. Principalen är dock medveten om agentens egoistiska agerande, vilket 

innebär att den i sin tur försöker skydda sig mot detta. Exempel på skydd från 

principalens sida är skriftliga kontrakt (Öhman, 2007, s. 22).  

 
Agentproblemet mellan principalen och agenten kan delvis minskas genom att parterna 

skriver ett kontrakt eller genom att det finns någon form av övervakning av 

företagsledningens insatser. Agentteorin implicerar att alla beslut är rationella, vilket 

innebär att det är omöjligt att skriva ett fullständigt kontrakt. Principalen har begränsad 

information vilket försvårar dennes styrning av agentens beteende. Men 

informationsbristen implicerar även att det blir svårare att bedöma agenten på ett 

objektivt sätt när principalen inte har tillgång till all information. Kontraktet mellan 

dessa parter kan även fastställa vilken risk som föreligger, då agenten förväntar sig mer 

kompensation än om den varit riskneutral (Eisenhardt, 1989, s. 58). Kontrakten och 

övervakningen kan dock försvåras om det finns ett flertal aktieägare men även om det 

finns enskilda ägare är det svårt för dessa att övervaka företagsledningens insatser. 

Detta innebär att principalerna i hög utsträckning måste förlita sig på kontrakten (Jensen 

och Meckling, 1976, s. 309). Öhman (2007, s. 24) menar att problematiken uppstår när 

företagsledningen väljer att inte presentera informationen på ett korrekt sätt. Om den 

externa rapporteringen förändrats efter den reviderade kodens uppkomst är därför 

relevant att beröra. Då intressenter till stor del förlitar sig på den information bolagen 

presenterar är det intressant att undersöka om bolagens arbete med den interna 

kontrollen förändrats och hur informationen till aktieägare redovisas.  

       
Andra författare som belyser vikten av ökad öppenhet för att minska informationsrisken 

för principalen är Archambeault et al., (2008, s. 377-378). Författarna lyfter fram att 

brist på styrning ökar risken för ”moral hazard”-beteende. Det vill säga situationer där 

ena parten ska agera efter kontraktet, men i verkligheten inte agerar på det tillskrivna 

sättet. De diskuterar även att ökade styrningseffekter kan underlätta för principalen, där 

denne på ett lättare sätt kan övervaka samt utvärdera agentens prestation. Detta får även 

stöd av Deumes och Knechel (2008, s. 40) som menar att intern kontroll kan beskrivas 

som en övervakningsprocess som kan reducera agentkostnader. Av vikt är också att den 

interna kontrollen kan ge mera utförlig information så att därmed företagsledningen 

fattar mer korrekta beslut gällande bolagens verksamhet. 

 

4.3 Intressentmodellen 
 
Intressentmodellen är till skillnad från agentteorin en modell som fokuserar på företaget 

utifrån mer än bara två parter. Modellen fokuserar på ett flertal grupper som alla har 

någon form av relation till företaget. I det stora hela kan alla personer som i någon form 

bryr sig om hur det går för företaget räknas in i denna modell. Problemet är att alla 

intressenter har lika stor påverkan, och ställer lika stora krav på bolaget. Varje grupp 

kan ha olika syften och ha olika mål med bolaget. Det som är fördel för en grupp kan 

vara försämrade för en annan. Likaså är fallet i vår studie. Aktieägare, leverantörer och 

revisorer kan alla ha olika krav vilket försvårar arbetet för styrelsen som kanske i sin tur 
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vill något helt annat. Numera kan nämligen företagsledningen även de ses som en 

intressent i modellen. Detta betyder att det kan vara svårt att få en bra jämvikt där alla 

intressenter känner sig nöjda. Alla personer som har någon form av relation till bolaget 

är egentligen intressenter. Det kan vara både aktieägare, borgenärer, långivare, anställda 

med flera. Så länge de får tillbaka mer än de satsar kommer dessa intressenter 

fortfarande vara intresserade av bolaget och bolaget överlever endast om det finns 

intressenter som vill ha något av bolaget (Greve, 2003, s. 13-14). 

 

 
 

FIGUR 3: INTRESSENTMODELLEN (SEVENIUS, 2007, S. 87) 

 

Vidare beskrivs aktieägarna och kreditgivarna som de intressenter som till störst del 

använder sig av informationen från den finansiella rapporteringen. Detta kan enligt 

Jawahar och McLaughlin (2001, s. 397) bero på att bolagen fokuserar på intressenter 

som är mest väsentliga för dem. Både aktieägarna som bidrar med riskkapital och 

kreditgivarna är viktiga för bolagens överlevnad. Vilka intressenter som från bolags sida 

prioriteras kan dock förändras över tid och hur väl intressenternas krav blir uppfyllda 

kan även det varieras. 

  

I en studie av Costello och Wittenberg-Moerman (2011, s. 130) undersöktes effekten av 

den finansiella rapporteringens kvalité gentemot långivare. Resultatet av studien visar 

att finansiella rapporter med god kvalité betyder mycket för långivare. Då 

trovärdigheten är god kan långivarnas kontrollåtgärder minskas. Bolagen i fråga kan 

också få bättre villkor på lånen. Detta visar att syftet med vår studie även kan vara 

aktuellt för andra intressenter såsom eventuella långivare. Genom att granska 

förändringar i arbetet får de information om kvalitén på den finansiella rapporteringen 

blivit bättre eller sämre och om den interna kontrollen inom bolagen har förbättrats.  

 

Ledningens uppgift i denna modell är att se till att alla intressenter är nöjda och få en 

jämvikt mellan dem. Lagstiftningen inom detta område används som grund för att 

balansera intressenterna och dess olika viljor. Metoderna till regleringen strävar efter en 

bra nivå på informationen från bolagen till intressenterna. Intressenternas rättigheter, 

företagets struktur och skydd genom annan lagstiftning är några av de delar som 

reglerats. Den största regleringen inom området kommer till uttryck i aktiebolagslagen. 

I bolagsstyrningen har fokus ofta legat på ledningen och aktieägaren, inte på 
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intressenter. Detta innebär inte att denna modell kan uteslutas då den i regel kan leda till 

intressekonflikter och därmed påverka både den interna kontrollen och den externa 

rapporteringen (Bolagsstyrning, 2012). Intressentmodellen känns därför relevant till vår 

studie då det är många som är berörda av en god bolagsstyrning och en minskad 

informationsasymmetri.   

 

4.4 Intern kontroll 
 

Intern kontrollrapportering har länge varit ett diskuterat ämne inom 

redovisningsforskning. Debatten tog framförallt fart efter tillkomsten av USAs 

bolagsreglering SOX (Deumes och Knechel, 2008 s. 38). Innan den skärpta 

bolagsregleringen indikerade Hermanson (2000, s. 340) i sin forskning att frivillig 

rapportering av intern kontroll motiverar företagsledningar i högre grad att förbättra sitt 

interna kontrollsystem. Solomon och Cooper (1990, s. 62) menar att företag kan 

uppleva det som en kostsam process där man måste samla in information innan man kan 

värdera den för att slutligen presentera internkontrollrapporteringen. 

  

Intern kontroll är ett vitt begrepp som används i många olika sammanhang. Ett väl 

utvecklat internt kontrollsystem kännetecknas av att det finns system och rutiner för 

styrning, och en tillförlitlig redovisning. Inom varje företags närmiljö finns en risk att 

något oförutsett kan inträffa. Dessa risker kan vara omfattande men genom att ha ett 

upparbetat internt kontrollsystem kan man undvika de risker som kan inträffa och 

därmed kunna förhindra att företaget inte når de uppsatta målen. God intern kontroll 

behövs inom alla företag, organisationer och bolag (Haglund et al., 2005, s. 15-16; 

FAR, 2006 s. 7). 

 

Intern kontroll kan beskrivas som en process som ständigt utvecklas och måste därför 

kontinuerligt ses över och utvärderas. I takt med att verksamheten eller organisationen 

förändras av nya rutiner, ny teknik eller ny personal och även externa effekter som 

lagförändringar påverkas arbetet med intern kontroll. Det interna kontrollsystemet 

måste kunna integreras på ett bra sätt i organisationen, annars kan det bli en kostsam 

process för organisationen (FAR, 2006, s. 7; Haglund et al., 2005, s. 15). Intern kontroll 

innebär att hela organisationen är involverad, inte bara ekonomer och 

företagsledningen. Samtliga anställda inom företaget är involverade och en viktig 

beståndsdel är att de anställda har kunskapen som krävs. Det är viktigt att 

organisationens mål är väl integrerade. Målen inom organisationen måste brytas ned så 

de är möjliga att genomföra. En viktig del inom intern kontroll är att det ska finnas 

möjlighet att gå tillbaka i processen och följa upp eventuella ändringar (Haglund et al., 

2005 s.21). Intern kontroll kan vara svår att observera för utomstående. Processen kan 

beskrivas i form av aktiviteter som existerar inom organisationen. Svårigheten för de 

externa intressenterna beror bland annat på att den har begränsad öppenhet till 

företagets tillgångar. Flertalet investerare har även liten eller begränsad tillgång att 

införskaffa sig tillgång till företagets interna kontroll (Deumes och Knechel, 2008 s. 

40).  Där vill vi bidra intressenterna med information om hur bolagen arbetar med intern 

kontroll och hur arbetet förändrats sedan den reviderade kodens införande.  

 

Processen för den interna kontrollen är ingenting som kan utarbetas för alla företag 

gemensamt utan är något som justeras beroende på verksamhet och organisation. 

Viktiga aspekter för en organisation är att kunna identifiera vilka faktorer som härrör 
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organisationen kvalité på den interna kontrollen. Bra intern kontroll kan innebära 

fördelar för den finansiella rapporteringen (Franck, 2009, s. 5). Enligt Franck och 

Sundgren (2010, s. 89) upplevde de att den största nyttan för företag som satsat på 

intern kontroll var att de kunde säkerställa den finansiella rapporteringen på ett bättre 

sätt samt att sannolikheten för att rapporten skulle innehålla fel hade minskat. 

Företagens primära syfte är att kvalitetssäkra redovisningen vilket enligt studien den 

interna kontrollen hjälpte till med. Men företagen upplevde även kostnadsfördelar med 

utvecklad intern kontroll såsom lägre revisionskostnader. Externrevisorn kan i större 

omfattning lita på företagens interna kontroll när granskning av redovisningen sker.  

 

Haglund et al., (2005 s.21) diskuterar att intern kontroll endast kan ge ”rimlig grad av 

säkerhet” vilket innebär att det är många olika faktorer som kan påverka en 

organisations verksamhet. Att ha ett internt kontrollsystem innebär inte att alla risker 

elimineras. Men det kan ses som ett bra redskap som kan underlätta för organisationen 

och effektivisera verksamheten så att det är lättare att uppnå målen. Knechel och 

Willekens (2006, s. 1347-1348) menar att den optimala nivån av internkontrollsystem är 

individuell.  

 

4.4.1 COSO-modellen 
 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) 

grundades 1985 i USA och är en organisation inom redovisning och revision. Bildandet 

av COSO skedde på initiativ av den privata sektorn där avsikten är att förebygga en 

felaktig finansiell rapportering. År 1992 lanserades ramverket för intern kontroll även 

kallat Internal Control-Integrated framework, där syftet är att underlätta och förbättra 

processer för intern kontroll (AICPA, 1992). Modellen är internationellt erkänd där den 

både ger en praktisk och teoretisk ram om intern kontroll och hur arbetet kontinuerligt 

bör ses över. I och med att modellen är generell kan den användas av de flesta typer av 

organisationer (Haglund et al., 2005, s. 28). 

 

Definitionen av intern kontroll enligt COSO: 

 

”Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 

personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås 

inom följande kategorier: 

 

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 

- Tillförlitlig finansiell rapportering. 

- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.” (FAR, 2006, s. 7) 

 

COSO-modellen består av tre olika dimensioner vilka är mål, processer och 

kontrollkomponenter. Alla dessa dimensioner bör integreras på bästa sätt för att intern 

kontroll ska genomsyra hela verksamheten (Haglund et al., 2005, s. 29). 
 

Mål: Interna kontrollen ska ge rimlig grad av säkerhet så att organisationens mål 

uppnås. Enligt COSO:s definition ovan beskrivs ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 

tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och 

förordningar. Dessa tre kategorier kan även beskrivas som delmål. Ändamålsenlig och 

effektiv verksamhet innebär att organisationen använder sina resurser på bästa sätt och 
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skyddar sina tillgångar. Tillförlitlig finansiell rapportering innebär att den interna 

kontrollen ska säkerställa att organisationen ger ut en trovärdig rapportering för de 

externa intressenterna. Det sista målet ska försäkra att organisationen följer de regler 

och lagar som gäller för sin verksamhet (FAR, 2006, s. 8). 

 

Processer: En organisation består av flera olika processer. För att nå de uppsatta 

organisatoriska målen bör samtliga olika processer vara informerade i hela bolaget. Det 

ska finnas tillräcklig kunskap och tydliga riktlinjer över ansvar och befogenheter 

(Haglund et al., 2005, s. 30). 

 

Kontrollkomponenter: Består av centrala delar som alla beskriver olika delar inom 

den interna kontrollen. De fem komponenterna är: Kontrollmiljö, Riskanalys, 

Information/Kommunikation, Kontrollaktiviteter och Tillsyn. Var och en av dessa 

komponenter bör samverka på bästa sätt för att därigenom förebygga och upptäcka 

eventuella fel i den finansiella rapporteringen. När dessa komponenter fungerar brukar 

man uttrycka att redovisningen, med rimliga garantier, är fri från felaktigheter vilket 

innebär att den interna kontrollen är effektiv. Även om alla dessa komponenter finns 

inom en organisation innebär det inte att deras funktion är självklar. Det finns ingen 

“gyllene regel” som fungerar på alla organisationer utan det är upp till varje 

organisation att avgöra vad man bör fokusera på. Brist i en kontrollkomponent kan 

kompenseras genom andra kontroller, så att helheten av kontrollen är tillräcklig för att 

minska felaktigheterna till en acceptabel nivå. (Haglund et al., 2005, s. 30-31; COSO, 

2006, s. 9). De olika dimensionerna mål, processer och kontrollkomponenter är 

illustrerade i figur 4.  

   

 
 

FIGUR 4: COSO-MODELLEN (HAGLUND ET AL., 2005, S. 65) 

 

 

 

Kontrollmiljö: Vikten av att ha en väl fungerande kontrollmiljö beskrivs som grunden 

för den interna kontrollen då den skapas av individerna som existerar inom bolaget samt 

samarbetet dem emellan. Det gäller att skapa en organisationskultur där alla är 

medvetna om organisationens värderingar och etik. Detta inkluderar hur ledningens 

kommunicerar sin auktoritet och ledarstil. En bra kontrollmiljö kan beskrivas som en 
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process som utvecklas över tid där det krävs kompetent personal och tydliga 

organisatoriska riktlinjer (COSO, 1992; Knechel, 2001, s. 151). 

 

Riskanalys: I varje organisation finns en risk att något oförutsett inträffar. I 

riskanalysen identifierar man både externa och interna händelser som kan påverka en 

organisation. Riskbedömningen handlar till stor del om att identifiera riskerna innan de 

inträffar. Intern kontroll innebär hur man utvärderar de identifierade riskerna och 

hanterar dessa inom organisationen. De externa risker som kan påverka organisationen 

är omvärldsrisker där exempelvis beslut som fattas av EU eller Sveriges Riksdag kan 

påverka. Faktorer som kan påverka de interna riskerna är olika typer av 

verksamhetsrisker. Där ingår personalens kompetens, informationssystemens 

tillförlitlighet men även nya aktiviteter, rutiner och ny teknologi. (COSO, 2012, s. 18-

21; Knechel, 2001, s. 152). 

  

Kontrollaktiviteter: De åtgärder som en organisation genomför för att minimera de 

identifierade riskerna för att nå organisationens uppsatta mål. Dessa kontrollaktiviteter 

existerar inom hela organisationen. Vissa aktiviteter kan vara riktade direkt till att 

eliminera en fastställd risk medan andra aktiviteter har till avsikt att förhindra att en risk 

uppstår. Exempel på dessa aktiviteter är kompetensutveckling och 

informationshantering (AICPA, 1992; Knechel, 2001, s. 152). 

 

Information/kommunikation: Kan ses som organisationens infrastruktursystem som 

består av människor, procedurer och datasystem. En betydande del för en organisations 

interna kontrollsystem är att det finns ett fungerande informations- och 

kommunikationsflöde genom hela organisationen. Ledningen måste få tillgång till 

relevant information för att kunna styra olika processer och aktiviteter. Den effektiva 

kommunikationen måste integreras både i uppgående och nedgående led så hela 

organisationen får tillgång till informationen. Ett väl utvecklat system av information/ 

kommunikation i samband med företagets finansiella rapportering innebär bättre 

trovärdighet och transparens (Eilifsen, et al., 2010, s. 193; Haglund et al., 2005, s. 61). 

 

Tillsyn: Den femte och sista komponenten inom COSO-modellen är tillsyn.  Sista 

komponenten innebär att man granskar det nuvarande kontrollsystemet och utför 

eventuella åtgärder. Anledningen till tillsynskomponenten är att man blir medveten om 

sin närmiljö och därmed kan undvika onödiga risker (AICPA, 1992; Haglund, et al., 

2005, s. 63). 

 

Deumes och Knechel (2008, s. 41) diskuterar i sin studie trovärdigheten den interna 

kontrollen och COSO-modellen medför. Kritiken gäller främst att det lämnas stort 

utrymme till tolkning och flexibilitet. Det finns även viss kritik mot att modellen är för 

principbaserad och inte alls är inriktad på intern kontroll. Det anses även att den är för 

avancerad för mindre bolag. 

 

4.5 Kopplingen mellan bolagsstyrning och valda teorier 
 

Bolagsstyrningen kan definieras som ett system för styrning och kontroll av ett företag 

(SOU, 2004:47). Svensk kod för bolagsstyrning är en självreglering där styrelsen har ett 

stort ansvar för den interna kontroll som bolaget arbetar med och för tillförlitligheten i 
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den externa rapporteringen. Genom en tydlig ansvarsfördelning och hårdare regler är 

målet med bolagsstyrningen att öka förtroendet för intressenterna till näringslivet. En 

god bolagsstyrning ska förutom att öka förtroendet även minska på intressekonflikter 

mellan ledning och ägare (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008).  

 

Enligt vår litteraturgenomgång är merparten av all forskning inom detta område 

bedriven i främst USA och Storbritannien. Forskning som bedrivits i Sverige är till stor 

del uppdelad i styrelsens arbete (Styf, 2011, s. 14) eller den interna kontrollen 

(Arwinge, 2010, s. 61-62). Då den reviderade koden för svensk bolagsstyrning tillkom 

2008 har inte mycket forskning hunnit bedrivas inom området. Vi har därför kopplat 

samman den internationella forskningen med den svenska för att jämföra förändringar i 

arbetet med länder som haft samma typ av regleringar men en längre tid. Genom att 

koppla samman den forskning som bedrivits internationellt med de outforskade 

förändringarna som den reviderade koden för svensk bolagsstyrning medfört, vill vi 

bidra med information till aktieägare om detta arbete. 

 

Den internationella utvecklingen kommer till stor del från de många skandaler som 

förekommit genom åren. Vikten av en god intern kontroll och en tillförlitlig extern 

rapportering har ökat då en tydlig separation mellan företagsledningen och flertalet 

aktieägare har visats finnas. Denna separation kan beskrivas utifrån ett förhållande som 

är uppbyggt på förtroende, där de frånvarande aktieägarna inte har samma tillgång till 

information som företagsledningen har om företagets dagliga verksamhet (Bengtsson, 

2002, s. 83). Agentteorin beskriver den informationsrisk som uppstår och modellen 

förespråkar att aktieägaren (principalen) aktivt ska övervaka företagsledningen 

(agenten) för att minska informationsasymmetrin (Jensen och Meckling, 1976 s. 308). 

Förhållandet mellan dessa parter är viktigt för den finansiella rapporteringen, då det är 

denna som signalerar en trovärdig information till intressenterna (Eilifsen et al., 2004, s. 

6-7). Ett sätt att reducera informationsasymmetrin mellan dessa parter är högre krav på 

redovisningens kvalité och utformning. Enligt Arwinge (2010, s. 69-70) kan en god 

intern kontroll kommunicera ut värdefull information till aktieägare vilket kan ge en 

minskad informationsasymmetri. Detta är utgångspunkten i vårt examensarbete. Studien 

syftar inte till att utveckla eller generera någon teori, utgångspunkten är istället att bidra 

med information om hur den reviderade koden förändrat arbetet med den interna 

kontrollen och vilka konsekvenser de förändringarna påverkar de externa intressenterna. 

Vår studie bidrar med information genom att värdera och bedöma hur agentteorin och 

intressentmodellen kan kopplas samman med arbetet med den interna kontrollen.  

 

Tidigare forskning om intern kontroll har till stor del undersökt kostnader med att 

implementera internkontrollsystem i bolagen. Vidare har tidigare studier varit 

koncentrerade till ett bolags rapportering om de faktorer som visar den interna 

kontrollens brister (Ashbaugh-Skaife, et al., 2008 s. 2). Franck och Sundgren (2010, 

s.84-85) diskuterar effekten av bolagsstyrning och satsningen på den interna kontrollen. 

De belyser att det är mer vanligt för större bolag att utveckla bra interna kontrollsystem. 

En möjlig anledning till detta är att det rör sig om högre inkomster, kan även bero på att 

de har fler ägare och är mer aktiva på börsen vilket även vidhålls av (Knechel och 

Willekens, 2006 s.1345-1346). Därmed är det viktigt att de signalerar trygghet till 

marknadens alla intressenter genom den interna kontrollen.  
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Tabell 1: Koppling mellan den reviderade koden för svensk bolagsstyrning och intern 

kontroll (Molin och Bilfalk, 2005, s.6) 

 

Tabell 1 beskriver hur kopplingen av intressekonflikter mellan aktieägare och ledningen 

ska minskas genom den reviderade kodens för svensk bolagsstyrning. Styrelsen 

ansvarar för den interna kontrollen där avsikten är att värna om de externa aktieägarna 

och bolagets tillgångar (SOU 2004:46, s. 37). Tabellen beskriver relevansen av att 

koppla samman den interna kontrollen med bolagsstyrning.  Det är framförallt två regler 

från den reviderade koden som direkt berör den interna kontrollen och COSO-modellen. 

Den tredje regeln från den reviderade koden innebär att bolagen måste presentera en 

bolagsstyrningsrapport, där det ska framgå hur bolagen förhållit sig till koden och om 

de har gjorts några eventuella avvikelser.  Molin och Billfalk (2005 s. 4-6) beskriver att 

den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen syftar till att kvalitetssäkra 

rapporten men även att kontrollera att informationen är felfri. Som beskrivet ovan är 

intern kontroll ett vitt begrepp, men en gemensam definition är riskeliminering där man 

vill undvika att något oförutsett händer i företagets närmiljö. Företag som med klarhet 

kan redogöra hur det interna kontrollsystemet är uppbyggt skapar förtroende. Fördelen 

med ett effektivt internkontrollsystem är att det kan gynna de framtida affärerna där 

man har bättre beslutsunderlag, och även minska riskerna för interna och externa 

felaktigheter i informationen.  

 

Denna sammankoppling anser vi vara viktig dels för intressenternas skull men även för 

bolagsledningen och kollegiet för svensk bolagsstyrning som grundat koden. Både 

informationsasymmetri och den interna kontrollen kan vara mer komplexa i större 

företag. Detta betyder dock inte att problemen inte existerar även i de mindre. Genom 

agentteorin, intressentmodellen och den interna kontrollen i samband med regleringen 

för bolagsstyrning, kommer vi analysera empirin. Vi vill skapa förståelse för de 

konsekvenser den reviderade koden medfört. Vi har koncentrerat oss på arbetet med 

intern kontroll och extern rapportering inom bolagen och vilka konsekvenser detta 

innebär för de externa intressenterna. Dessa förändringar påverkar i högsta grad 

informationen till aktieägarna och förståelsen för förändringen är därmed relevant.  

Kontrollmiljö 10.5 Styrelsen ska årligen lämna en beskrivning av de 

viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll 

och riskhantering avseende den finansiella 

rapporteringen. 

Riskanalys 

Kontrollaktiviteter 

Information/kommunikation 11.1 Bolaget ska upprätta en bolagsstyrningsrapport 

som ska fogas till bolagets årsredovisning. Bolaget ska i 

bolagsstyrningsrapporten, för varje regel i Koden som 

det har avvikit från, redovisa denna avvikelse, beskriva 

den lösning som valts i stället samt ange skälen för 

detta. Av rapporten ska framgå vilka delar som har 

granskats av bolagets revisor. 

 

Tillsyn 10.6 I bolag som inte har en särskild 

granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen 

årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i 

beskrivningen av den interna kontrollen motivera sitt 

ställningstagande. 
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5. Praktisk metod 
 
 

 
 
 
 

I detta kapitel ges en förklaring till valet av den kvalitativa studien. Vi diskuterar varför 

och hur vi har valt att genomföra studien. De praktiska delarna av metoden klargörs 

där val av respondenterna och tillvägagångssätt beskrivs för läsaren.   
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5.1 Varför kvalitativ studie? 
 

Det finns enligt Widerberg (2002, s. 15) två angreppssätt att utgå ifrån, en kvalitativ 

eller en kvantitativ metod. Vidare beskriver hon den kvalitativa forskningens syfte som 

att skapa förståelse för en viss företeelse, medan det kvantitativa angreppssättet beskrivs 

som breda studier.  

 

Vår mening med studien är att försöka klargöra hur bolagen arbetar med den interna 

kontrollen och den externa rapporteringen efter den reviderade kodens införande. En 

kvantitativ metod anser vi begränsar vår studie då vi undersöker hur arbetet med den 

interna kontrollen har förändrats i och med den reviderade kodens tillkomst. Genom den 

kvalitativa metoden har vi möjlighet att fördjupa oss i konsekvenser som koden medfört 

och därefter reda ut hur det påverkar externa intressenter. Då vi inte på förhand vet hur 

arbetet förändrats och hur respondenterna ser på vikten av den interna kontrollen och 

den externa rapporteringen anser vi det viktigt att vara öppen inför resultatet. Därför 

anser vi den kvalitativa metoden vara den bäst passande metoden. Genom en kvantitativ 

undersökning hade vi förvisso fått ett större urval men det hade varit svårare att få veta 

vad som förändrats och i vilken grad.  

 

Genom studien vill vi bidra med information till aktieägarna om förändringar i arbetet 

den reviderade koden medfört och hur den externa rapporteringen förändrats och dess 

innehåll. För att få information om detta anser vi att det bästa resultatet för oss fås 

genom en kvalitativ studie. Resultatet från den kvalitativa undersökningen kommer 

sedan att tolkas för att urskilja olika mönster i de olika respondenternas svar. Genom 

intervjuerna fick vi information om hur bolagen förändrat arbetet med den interna 

kontrollen och finansiella rapporteringen och vilken information som presenteras 

bolagsstyrningsrapporten. Denna information tolkade vi sedan för att dra slutsatser och 

besvara vårt forskningsproblem. 

 

Vi har även valt att utöka studien genom att undersöka sekundärmaterial från bolagens 

bolagsstyrningsrapporter. Meningen är att på så sätt få en djupare förståelse för vad 

bolagen väljer att redovisa i sin rapportering. Genom att titta på 

bolagsstyrningsrapporterna får vi information om hur bolagen väljer att använda sig av 

kodens modell ”följ eller förklara”. Då den finansiella rapporteringen och 

bolagsstyrningsrapporten är två stora delar av informationen aktieägarna och andra 

intressenter får ta del av är det också viktigt att analysera vilken information rapporten 

innehåller. Genom att utöka studien till att undersöka detta sekundärmaterial vill vi öka 

det empiriska materialet för att kunna göra djupare analyser av den reviderade kodens 

konsekvenser.    

 

Den reviderade koden anger att samtliga bolag ska upprätta en bolagsstyrningsrapport 

som ska finnas med i årsredovisningen eller vara ett fristående dokument. I rapporten 

ska det dokumenteras hur bolaget följer koden, vilka avvikelser som görs samt 

förklaringar och redogörelser om varför de inte följer koden (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2008, s. 23). Vi valde att titta på de utvalda bolagens rapporter mellan 

åren 2009-2011 för att se om den förändrats och för att se vilken information som 

presenterats. Detta för att sedan analysera informationen och se vilka konsekvenser det 

får för de externa intressenterna. 
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5.2 Val av respondenter  
 

Utgångspunkten för vår studie är att undersöka hur den reviderade bolagskoden 

påverkat arbetet med den interna kontrollen och externa rapporteringen. Målet med 

studien har inte varit någon form av generalisering utan är en början på forskning för att 

se hur bolagen arbetar med den interna kontrollen och externa rapporteringen och vilka 

konsekvenser det får för de externa intressenterna. I vårt urval har vi själva valt de 

respondenter vi ansett passa vår studie. Detta anser vi vara det bästa tillvägagångssättet 

för att få rätt respondenter till studien. Genom valet av den kvalitativa metoden och med 

de respondenter vi själva valt betyder det i sin tur att resultatet av studien inte helt kan 

generaliseras. De respondenter som ingår i studien kan inte svara för alla bolag och 

revisorer som arbetar med detta i Sverige vilket vi är medvetna om när vi analyserar 

vårt empiriska material (Johansson-Lindfors, 1993, s. 92-97).  

 

Vid valet av vilka som skulle ingå i vår studie var det först och främst viktigt att 

bolagen var berörda av den reviderade koden som infördes 2008. Dels att de var listade 

nu men även innan för att kunna urskilja förändringen som uppkom. Vi tittade på 

börsbolagen från small- och mid cap med svensk bolagsstyrning, kontaktade dem och 

frågade om de var villiga att ställa upp i studien. Vi valde sedan ut fyra bolag som blev 

berörda av denna reviderade kod för att undersöka de förändringar i arbetet som koden 

medfört. Samtliga respondenter inom bolagen arbetade med bolagsstyrning och intern 

kontroll både före och efter införandet av koden.  

 

För att få insyn om den reviderade kodens införande och de eventuella förändringar som 

skett valde vi att undersöka detta från ur två olika synsätt. Vi valde därför att även 

intervjua fyra revisorer för att se hur de såg på bolagens förändringar och den externa 

informationen. Genom intervjuer från olika synsätt vill vi få ett mer tillförlitligt resultat 

då bolag och revisorer kan ha olika anledningar till arbetet med intern kontroll. De 

intervjuade revisorerna jobbar alla med bolag berörda av den reviderade koden för 

svensk bolagsstyrning och har arbetat både före och efter kodens införande. Det är 

mycket relevant för studien att få ta del av förändringar i arbetet från både bolagens och 

revisorernas sida för att sedan kunna analysera båda parters åsikter. Då det är många 

parter som berörs av bolagsstyrning och intern kontroll vill vi genom detta kunna dra 

slutsatser utifrån både bolagen och revisorernas åsikter. Detta för att få en mer rättvis 

bild till aktieägarna. Majoriteten av dessa små och medelstora börsbolag i Sverige 

befinner sig i Stockholm, Göteborg och Malmö vilket därmed minskat möjligheten att 

utföra en personlig intervju. Detta gäller även revisorerna där deras erfarenhet och 

kunskap i detta område uteslutande befinner sig i större städer. Vi kontaktade de största 

revisionsbyråerna i Stockholm och fick via studentkontakt tag i passande revisorer. De 

revisionsbolag som ställde upp med respondenter var Grant Thornton, KPMG och PwC. 

Se Tabell 2 och Tabell 4 där vi presenterar bakgrundsinformation om bolagets 

respondenter respektive revisorrespondenter. 

 

 

Antalet respondenter är något som på förhand är svårt att argumentera för, då det oftast 

är längre in i studien detta kan fastställas (Ryen och Torhell, 2004, s. 85-86). Vi har valt 

att använda oss av åtta telefonintervjuer. Det kan vara svårt att säga att åtta respondenter 

kan innebära en mättnad av hela populationen, däremot kunde vi tyda att 

respondenterna hade liknande svar och många beskrev på liknande sätt vad de förändrat 
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gällande arbetet med intern kontroll och extern rapportering. Vi ansåg därför att åtta 

respondenter var tillräckligt stort urval.  

  
5.3 Intervju 
 

Det vanligaste sättet att samla in information genom en kvalitativ studie är genom 

intervjuer. Vilken typ av intervju som används beror till stor del på hur man vill bygga 

upp strukturen i intervjun (Merriam och Nilsson, 1988, s. 71-74). Vi har valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer för att på så sätt få in viss information från 

respondenterna i alla intervjuerna. Men det ger oss också möjlighet att ställa följdfrågor, 

vilka kan varieras beroende på informationen i de svar respondenterna angivit. Vi får en 

möjlighet att anpassa oss till respondenterna vilket vi anser är bra för att nå den 

information vi vill åt. Om vissa personer inte berättar så detaljerat kan anpassade 

delfrågor vara bra för studien. Om vi vill ställa följdfrågor eller fördjupa oss i något de 

berättar kan denna typ också vara att föredra. Genom helt strukturerade intervjuer blir 

intervjuerna nästan en form av enkäter vilket gör att det kan bli svårt att få tillräckligt 

med information för att nå målet med vår studie. Detta gäller även helt ostrukturerade 

intervjuer då vi anser oss vara tillräckligt insatta i arbetet för att kunna ställa relevanta 

frågor och inte sväva iväg för mycket. En semistrukturerad intervju är det bästa för vår 

studie då den på förhand är gjord med vissa fasta frågor men också har en flexibilitet för 

att kunna anpassas till respondenternas svar. Detta gör att vi får ut det mesta av 

intervjuerna och får fram så mycket relevant information som möjligt. Informationen 

kommer sedan tolkas och analyseras då studien ämnar komma med ny information till 

framförallt aktieägare av hur arbetet förändrats, om den interna kontrollen förbättrats 

och om den externa rapporteringen är bättre efter kodens införande.  

 

Samtliga intervjuer kommer genomföras genom telefonintervjuer. Personliga intervjuer 

var vårt mål men då varken bolagen eller revisorerna som arbetar med bolagen finns på 

orten var vi tvungna att använda oss av telefonintervjuer. Att anpassa 

forskningsdesignen efter situationen är enligt Widerberg (2002, s. 71) något man kan bli 

tvingad att göra då det kan vara praktiskt omöjligt att genomföra på annat sätt.  

 
5.4 Etik i studien 
 

Merriam och Nilsson (1994, s. 189-190) beskriver att det finns fem problem vid en 

kvalitativ fallstudie och det är att forskaren blir för insatt i sin studie, konfidentialitet, 

anonymitet, intressegruppers behov av att få tag i och få kontroll över resultaten och 

läsarnas oförmåga att skilja på författarnas tolkning och teorierna och informationen 

bakom. Vi avser därför att behandla respondenterna efter dessa kriterier och tydligt 

redogöra för vad som är våra tolkningar och deras åsikter. 

 

För oss är intresset av att få ny kunskap i balans med skyddet mot individerna som 

deltagit vid studien. Starrin och Svensson (1994, s. 171) beskriver en avvägning av detta 

som ett tecken på god kvalité. Fortsättningsvis talas det om att grupper kan drabbas 

genom tolkningar och otydligt framställda belägg. I vårt fall kan det handla om 

företagsgrupper som drabbas genom dåligt framställt material. I vår studie är det därför 

viktigt att medverkande personer dels känner en frivillighet till att vara med och dels att 

de känner att de blivit behandlade med integritet. Materialet ska skötas konfidentiellt 
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och personerna i företagen kommer att förbli anonyma i enlighet med vad Bryman 

(2011, s. 131-137) beskriver som god kvalité med kvalitativa studier. Respondenterna 

får själva bestämma om de vill medverka eller inte. Vi valde i denna studie att ge 

respondenterna fiktiva namn. Detta för att intervjurespondenterna skulle svara ärligt på 

frågorna samt att vissa respondenter upplevde ett visst obehag till att bli citerade och 

föredrog att vara anonyma. Vi valde att presentera respondenternas nuvarande tjänst och 

vad den innebär för att skapa förståelse samt bakgrund för respondenternas åsikter.  

 

Kvalité i ett vetenskapligt arbete handlar också om visad omsorg för personerna som 

deltagit men ändå få fram ett resultat som är sanningsenligt. Enligt Starrin och Svenson 

(1994, s. 172) ska man avstå från studien om detta inte är möjligt. I vårt fall kommer vi 

som tidigare sagts behandla respondenterna med god moral och alla tilldelas fiktiva 

namn. Vissa respondenter ville även läsa igenom de citat vi skulle använda oss av innan 

vi gick vidare med uppsatsen. Vi mailade därför dessa respondenter empirin med 

respondentens fiktiva namn så de fick godkänna våra tolkningar. Informationen vi fick 

genom intervjuerna kommer endast att användas i examensarbetets syfte. 

 
5.5 Intervjuguide 
 

Vår intervjuguide är uppbyggd av olika teman där bolagsstyrning och den reviderade 

koden som uppkom 2008 är utgångspunkterna. Detta för att kunna analysera 

förändringar i det arbete kodens införande medfört på den interna kontrollen och den 

externa rapporteringen. Vi har valt att använda oss av färdiga frågor för att sedan 

komplettera dessa med följdfrågor för att djupare komma in på ämnet. Alla frågor är 

indelade i teman för att förenkla tolkningen av dessa och för att verkligen få ut de svar 

vi vill komma åt. Målet med intervjuerna är att komma åt speciell information, vilket i 

vårt fall är förändringar i arbetet den reviderade koden medfört angående den interna 

kontrollen och den externa rapporteringen i bolagen. För att få ut maximalt av 

intervjuerna är det enligt Merriam (1988, s. 78) viktigt att bra frågor ställs. Det finns 

många olika sätt att ställa frågor och frågorna kan byggas upp på olika sätt. Bryman 

(2011, s. 422-423) tar upp olika typer av frågor man kan använda sig av för att få ut så 

mycket av möjligt av intervjun. De delas upp i:  

- Inledande frågor: för bakgrundsinformation 

- Uppföljningsfrågor: för att tydliggöra vad respondenten menar 

- Sonderingsfrågor: följer upp frågorna och fördjupar ett svar  

- Preciserade frågor: leder till konkreta svar 

- Direkta frågor: kan vara ledande  

- Indirekta frågor: allmänna frågor 

- Strukturerade frågor: vid byte av tema  

- Tolkande frågor: menar du att... 

 

Vi har valt att blanda olika typer av frågor för att få en balans och informativa svar på 

frågorna. Genom att börja med inledande frågor hoppas vi få respondenten att känna sig 

trygg i sammanhanget. Sedan övergår vi till huvudfrågorna som kan vara mer besvärliga 

att besvara och kräver mer funderingar. Det är viktigt att de känner förtroende för oss 

som intervjuar dem. De ska få möjlighet att fundera och tänka kring förändringar de 

varit med om, vilket kräver ett förtroende.  

 

Vi valde att bygga upp vårt intervjuformulär i två olika formulär, ett för revisorerna och 
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ett för respondenterna från bolagen, se Appendix 1 och 2. Formulären delades upp i 

olika områden för att se till att alla våra delar skulle bli besvarade. Frågorna delades upp 

i svensk kod för bolagsstyrning, intern kontroll och finansiell rapportering, och i 

formuläret för bolagen finns även frågor om intressekonflikter. Varje område har byggts 

upp med ett visst antal huvudfrågor vilka sedan kompletterats med följdfrågor. 

Huvudfrågorna behandlar ämnena mer generellt medan följdfrågorna är med precisa 

och specifika. Varje ämnesområde kommer nedan att beskrivas, en beskrivning för att 

berätta vilken information vi avser samla in genom frågorna.  

 

1. Inledande frågor 

Valet av frågor gjordes för att få optimal bakgrundsinformation av respondenterna för 

att sedan kunna tolka frågorna på ett korrekt sätt. Genom att ha vetskap om hur länge 

respondenterna arbetat inom bolaget, erfarenheter etc. får vi ytterligare substans till våra 

tolkningar. De inledande frågorna fungerar också som en inledning för respondenterna. 

Meningen är att de genom dessa frågor ska känna sig trygga och enklare besvarar den 

senare delen av intervjun som behandlar djupare frågor kring ämnet. 

  

2. Svensk kod för bolagsstyrning 

Dessa frågor syftar till att få en generell insyn i hur respondenterna ser på den 

reviderade koden. Vilket syfte de anser koden ha, för vem den är viktig och om den 

uppfyller sitt syfte. Frågorna om bolagsstyrning är grunden för resterande frågor. De är 

viktiga för att vi ska få information om deras syn på koden och dess 

användningsområden. Dessa svar kan även påverka svaren på resterande frågor då ett 

syfte för en respondent kan vara ett annat för en annan respondent. Det är viktigt att 

vara medveten om dessa olikheter för att sedan kunna analysera resterande frågor. 

 

3. Intern kontroll och finansiell rapportering.  

Denna del av intervjufrågorna är uppdelade i två delar där ena delen är grundfrågor om 

intern kontroll och den andra delen består av djupare, specifika frågor. För att få en 

grund i vad de anser vara intern kontroll och relevansen av den, börjar vi med 

grundfrågorna. Frågorna blir sedan djupare och fokus övergår i arbetsförändringar kring 

den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen. Frågorna kring 

arbetsförändringarna är öppna då vi vill att de fritt ska komma med förändringar de 

upplevt. Vi begränsar oss dock till förändringar inom den interna kontrollen och den 

finansiella rapporteringen. 

 

4. Intressekonflikter (Bolagens formulär) 

I denna del av intervjuformuläret vill vi få fram för vem den interna kontrollen är viktig, 

vilka som berörs och hur kontrollen är uppbyggd inom företaget. Syftet är att lyfta fram 

möjliga intressekonflikter och strukturen i bolagsstyrningen. Det är viktigt att ta upp om 

strukturen på något sätt förändrats och om hur de upplever vilka parter som berörs av 

just deras styrning.  

 

4. Avslutande fråga 

Syftet är att respondenterna öppet ska kunna lägga till förändringar i arbetet efter den 

reviderade kodens införande som inte tidigare tagits upp. Om det är något som vi glömt 

eller om respondenterna känner att de inte fått möjlighet att lyfta fram något speciellt. 

Vid denna fråga har respondenten och intervjuarna pratat under en längre tid och 

respondenten känner sig förhoppningsvis trygg i samtalet. Valet av denna fråga känns 
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viktigt då vi kanske missat något viktigt som de nu har möjlighet till att lyfta fram. 

Detta är relevant i och med att vi inte på förhand vet vilka delar i arbetet som förändrats.  

 
5.6 Beskrivning av intervjuerna 
 

Innan utförandet av intervjun valde vi att informera respondenterna om de olika teman 

intervjuguiden var uppbyggd av. Vi mailade denna information så respondenterna fick 

förståelse om innehållet i intervjun (Patel och Davidson, 2003, s.70-71). Vi valde att 

inte bifoga intervjuguiden i förväg för att kunna överraska respondenten och få mer djup 

i diskussionen. Dessutom valde vi att inte bifoga intervjuguiden på grund av att 

respondenterna inte skulle binda sig vid de förslag vi angivit angående vilka som 

påverkas osv. utan att de mer fritt skulle få diskutera vad de ansåg. Vi försökte anpassa 

intervjutillfällena så att vi inte hade intervjuerna för tätt inpå varandra för att kunna 

förändra intervjufrågorna om de inte var tillräckligt tydliga och därmed inte fullgjorde 

sitt syfte. Vi frågade även respondenterna om det gick bra att återkomma vid ett senare 

skede för eventuella uppföljningsfrågor, där samtliga respondenter godkände detta. 

   

Innan intervjuerna genomfördes informerade vi även respondenterna om syftet med 

studien samt klargjorde vi att individens bidrag endast används till examensarbetet 

(Patel och Davidson, 2003 s.70). Intervjuerna gjordes under den tid då respondenterna 

hade hög arbetsbelastning med årsbokslut och årsstämmor. Detta innebar att de flesta 

upplevdes stressade.  

 

Vid utförandet av intervjuerna valde vi att dela upp oss så en person, Emma, skötte 

intervjun och den andra, Julia, satt och antecknade för att kunna ställa eventuella 

följdfrågor. Detta användes som stöd så att vi kunde styra intervjun till vårt ändamål 

men även så vi inte missade en viktig del av diskussionen. Intervjuerna skedde i 

Universitetens bokade grupprum i lugn och stillsam miljö.  

 

Vi valde att spela in intervjun för att sedan transkribera innehållet så snabbt som möjligt 

efter intervjun. Detta gjordes för att inte missa något av respondentens svar samt att vi 

ville bevara intrycken från intervjun så aktuella som möjligt (Ahrne och Svensson, 

2011, s. 66). Inspelning underlättar även vid en noggrann analys då den hjälper att 

minimera eventuella brister i vårt minne men även undviker att man gör omedvetna 

tolkningar. Vi såg även fördelen med att spela in samtalet så att man kunde gå tillbaka 

och lyssna på respondenterna flertalet gånger. Samtliga respondenter godkände att vi 

spelade in samtalet. Processen att transkribera upplevdes som väldigt tidskrävande men 

samtidigt ansåg vi att det skulle vara svårt att påskynda detta steg utan att viktig 

information skulle förloras (Bryman, 2011, s. 428).  De anteckningar som togs under 

intervjun användes endast som stöd för att kunna ställa eventuella följdfrågor. 

 
5.7 Kritik mot primärkällorna 
 

I denna studie är den primära källan av information insamlad genom intervjuer. För att 

få ut så mycket som möjligt av intervjuerna såg vi till att vara pålästa innan intervjun 

genomfördes. Vi hade tydligt strukturerat upp rollerna över ansvarsområde och förklarat 

för respondenterna hur intervjun skulle gå tillväga. Valet av telefonintervjuer innebär att 

vi inte har möjlighet att analysera vilken situation respondenterna befann sig. Som ett 
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resultat av detta missar vi respondentens kroppsspråk över hur den exempelvis reagerar 

på en fråga (Bryman, 2011, s. 433). Vi upplevde vissa tekniska problem, där visst 

bortfall av ljudet vid inspelningen av intervjuerna ägde rum. Det var ibland svårt att 

höra respondenternas svar men vi uppfattar inte att detta påverkat studien nämnvärt, då 

bortfallet av ljudet kan härledas till sekunder. Vi upplevde även många respondenter 

som stressade då de talade snabbt och ville vidare i intervjun efter kortare diskussioner. 

Vissa var relativt korta i svaren och många var mån om att inte ha för långa intervjuer. 

Detta är något vi varit medvetna om då intervjuerna utfördes i samband med tidpunkter 

då både årsredovisning och årsstämman upptagit mycket tid. 
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6. Empiri 
 

 

 

 
 
 
 
I detta kapitel sammanställs resultaten av vår kvalitativa datainsamling. Resultaten 

delas upp i två delar där bolagens syn och revisorernas syn presenteras i skilda delar 

för att tydliggöra de olika synerna. Dessa två delar är sedan uppdelade i teman; syftet 

med koden, följ eller förklara och om koden lett till något förändrat arbete avseende 

den interna kontrollen och finansiella rapporteringen. Under bolagets del presenteras 

även sekundärmaterialet av bolagsstyrningsrapporter. Vår ursprungliga tanke var att 

presentera information om förändringar angående intern kontroll och finansiell 

rapportering. Under intervjuerna visade det sig att mycket handlade om den externa 

informationen, bolagsstyrningsrapporterna och hur bolagen väljer att presentera denna 

information till externa intressenter. Därför har en stor del av kapitlet ägnats åt denna 

information. Avslutningsvis presenteras ett samlingsschema över samtliga 

respondenter, detta för att kunna jämföra de olika respondenternas åsikter men även 

presentera de viktigaste resultaten. 
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6.1 Inledning 
 

I vårt empirikapitel sammanfattar vi de intervjuer vi genomfört. Vi intervjuade fyra 

respondenter från bolagen, där två arbetar med bolag på small -cap och två med bolag 

på mid -cap. De fyra intervjuade revisorerna är oberoende bolagen men jobbar alla med 

små och medelstora börsbolag.  

 

Vi har valt att presentera respondenternas svar utifrån teman. Då frågorna i 

intervjuguiden ofta sammanflätas med varandra anser vi att detta ger en tydligare bild 

av deras åsikter. Respondenterna från bolagen och revisorerna delas vidare upp i två 

delar för att förtydliga skillnaderna.  

 

6.2 Sammanställning av bolagets respondenter 
 

I tabellen ovan beskrivs bolagsrespondenternas bakgrund. De fiktiva namnen 

presenteras och dess huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta för att skapa förståelse för 

deras åsikter. 

 

Tabell 2: Bakgrundsinformation respondenter – bolaget 

 

6.3 Syftet med den reviderade koden för svensk bolagsstyrning 
 

Patrik anser att den reviderade koden är viktig för företagsledningens del då det gäller 

att ha kontroll på hela bolaget. Varje gång vi diskuterar syftet med den reviderade koden 

för bolagsstyrning återkommer Patrik till vikten av den interna kontrollen. Personen i 

fråga anser det otroligt viktigt att ha kunskap om hela företaget vilket han anser man 

inte har om inte den interna kontrollen fungerar. Detta får även stöd av Eva som 

framhåller att företagsledningen “under lång tid haft detta på agendan. Nu är det väl 

bara mera krav utåt hur man redovisar, det har blivit mycket mera uppmärksammat”. 

Eva tror att det varit en bra styrning även innan den reviderade kodens uppkomst men 

att den ökade prioriteten på den interna kontrollen varit bra då det lett till en bättre 

rapportering utåt.  

 

Gemensamt för alla respondenter är att de framhåller det främsta syftet med den 

reviderade koden som att tillgodose de externa intressenterna, aktieägarna och 

långivarna. Patrik beskriver att det för aktieägarnas del är väldigt viktigt då de som 

Fiktivt 

namn 

Tjänst Datum Tid Access 

Patrik Group Financial Controller – Gör 

koncernredovisningen i bolaget. Sköter alla 

bankfrågor och jobbar med alla börsregler. 

19/4 14.00–

14.50 

Telefonintervju, 

lugn miljö 

Johan Ekonomichef- Ansvarig för redovisningsavdelningen. 

Jobbar även mycket med företagets affärer och köp 

3/5 

 
09.30-

10.03 

Telefonintervju, 

lugn miljö 

Eva Liknande intern revisor- Ansvarig för koncernens 

bokföring och redovisning. Jobbar även med 

skattefrågor och utför deklarationer  

4/5 09.00-

09.40 

Telefonintervju, 

lugn miljö 

Stefan Chief Financial Officer - Ytterst ansvarig för 

koncernredovisningen  

26/4 14.00–

14.30 

Telefonintervju, 

lugn miljö 
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investerare vill veta att värdet på aktien är hållbart. Det de investerar i ska inte kunna 

sjunka i värde över natten utan siffrorna ska spegla företagets verksamhet. De investerar 

sina egna pengar och Patrik anser att koden hjälper dessa investerare med information 

om verksamheten och den finansiella rapport de ser ska vara från verksamhetens 

verkliga prestation. Johan framhåller att den reviderade koden är viktig “framförallt för 

aktieägare och externa intressenter, om vi pratar utifrån vårat perspektiv. Men rent 

allmänt har jag den uppfattningen också”. En tillförlitlig finansiell rapport är viktigt för 

alla intressenter. Detta gäller även för långivarnas del. Patrik förtydligade exempelvis 

långivarnas intresse då “de ger ut krediter och vill ha tillbaka sina pengar”. Därför är 

det väldigt viktigt även för dem att siffrorna speglar verksamheten och att de är riktiga. 

Eva utvecklar med att berätta hur en medvetenhet bland externa intressenter uppkommit 

vilket lett till att bolagen varit tvungna till en tydlig rapportering. 

 

Patrik pratar även om andra intressenter såsom exempelvis staten. De vill få in skatten. 

Sedan finns det även andra externa intressenter som till exempel anställda. De vill veta 

att de har en säker anställning och det vet man om man har koll på vart företaget är på 

väg. Genom att veta hur verksamheten fungerar finns också möjligheter för de anställda 

att förbereda sig när det är dåliga tider och om nedskärning måste göras kommer det 

inte som en chock. Han beskriver att “en god intern kontroll blir därmed en trygghet då 

siffrorna i den finansiella rapporteringen återspeglar bolagets verksamhet.” På frågan 

om vem koden är viktig för svarar Stefan att ingen särskild målgrupp är viktigare än 

någon annan och att det är många som har något att vinna på en hårdare reglering. 

 

Om syftet med koden uppfylls eller inte rådde det delade meningar om. Patrik anser att 

syftet med den reviderade koden för svensk bolagsstyrning inte uppfylls. Respondenten 

anser att det endast är viktigt för personer som verkligen arbetar med den interna 

kontrollen. Vidare anser Eva att redovisare och exempelvis försäljare tänker på olika 

sätt. En försäljare bryr sig inte om den interna kontrollen och den reviderade koden i 

samma utsträckning. Fortsättningsvis beskriver Patrik att “det finns skrivet i en bok men 

ingen orkar läsa den”. Johans åsikt var däremot mer delad. Han ansåg att man kan se en 

skillnad mellan bolag som nyligen introducerades på marknaden och bolag som varit 

med en längre tid. De nya bolagen anser Johan inte haft så mycket arbete utan mer ett 

introduktionsarbete. 

 

Eva hade delade meningar om syftet uppfylldes. I bolagsstyrningsrapporten som 

tillkommit till följd av koden anser Eva att många bolag inte skriver särskilt utvecklat i. 

Det var mer beskrivningar än goda förklaringar och arbetet bakom rapporteringen ansåg 

hon hamna i skymundan utan att presenteras. Men trots den bristfälliga informationen i 

rapporteringen beskriver ändå Eva den som ett steg i rätt riktning då en medvetenhet om 

arbetet bolagen måste lägga ned bakom siffrorna som syns uppkommer. ”På vilket sätt 

det uppfylls är att det blir mera fokus och man funderar på det mera inom företagen. 

Mera på vad man kan göra och inte göra”. Hon fortsätter beskriva diskussionen som 

uppkommit till följd av kodens uppkomst positiv på många sätt. Bolagen får i och med 

påtryckningar utifrån och genom en hårdare reglering verkligen beskriva hur de sköter 

sitt bakomliggande arbete och hur de sköter kontrollen inom bolaget. Detta anser hon 

leder till en medvetenhet och kunskap i bolagens alla led. Genom tydligare fokus på den 

interna kontrollen tror också Eva att bolagen blir bättre. 

 

Eva och Patrik anser inte att bolagsstyrningen förändrades i och med den reviderade 

kodens införande. Styrelsen och dess ansvarsfördelning ser likadan ut som innan. Stefan 
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beskriver kodens införande som väldigt ”harmlös och odramatisk” där punkterna som 

ingår i den reviderade koden redan fanns i många bolag, dock var de inte 

dokumenterade på samma sätt. Stefan fortsätta beskriva kodens innehåll som ”sunt 

förnuft” som de flesta seriösa bolag har vilket gjort arbetet med koden väldigt 

okomplicerat.  

 
6.3.1 Följ eller förklara 
 

Patrik anser att modellen den reviderade koden för svensk bolagsstyrning förhåller sig 

till är väldigt bra. “Det står väldigt tydligt hur det ska vara, vilket är bra då många 

redovisningsregler kan variera väldigt mycket beroende på hur personen ifråga väljer 

att tolka dem.“ Han beskriver att det finns fler valmöjligheter med modellen “följ eller 

förklara” och trots att det står det precis hur man ska förhålla sig kan man förklara om 

man väljer en annan väg. Nackdelen anser Patrik vara att det inte är en lag. Han 

fortsätter diskutera att det finns en stor skillnad i texten om det står “bör” eller “skall”. 

Ett “bör” kan lättare frångås. Patrik beskriver att ”många använder bör som ett frikort 

för att slippa läsa”. Att koden för bolagsstyrning bara är en självreglering innebär att 

många inte läser texten så noga som om det hade varit lagtext. Eftersom det är en 

speciell reglering påpekar Patrik också hur viktigt förtroendet är. Han anser att man i 

stort sätt själv väljer hur man använder sig av regleringen vilket underlättar väldigt 

mycket. 

 

Även Johan anser att självregleringen är mycket bra. Han berättar att ”företagen tvingas 

tänka till för att det är lagstadgat, vad det är för minimikrav som måste uppfyllas”. Det 

innebär att kunskapen i bolagen ökar och de själva måste analysera om de vill följa 

regeln eller om de vill använda sig av ett annat sätt. De måste också tydligt veta varför 

de väljer ett annorlunda sätt vilket tyder på kunskap. Även Eva och Stefan anser att 

denna typ av reglering är den bästa då bolagen som berörs är både många och olika. 

Genom att få välja hur man följer regleringen anser också Eva att det underlättade när 

koden kom. Istället för att måsta börja följa en helt ny reglering med helt nya lagar fick 

bolagen möjlighet att själva anpassa förändringen vilket Eva anser vara mycket bra. 

Johan fortsätter diskutera att tvinga på bolagen en lagstiftning är fel, och därför är denna 

självreglering bättre för flertalet bolag. 

 
6.4 Intern kontroll  
 

Uppfattningen om intern kontroll var liknande mellan respondenterna. Patrik beskriver 

att ju färre oförutsedda saker som uppkommer desto bättre är den interna kontrollen. 

Om verksamheten rullar på som vanligt och blir som man förväntar sig, ja då är den 

interna kontrollen också god. Johan framhåller bra beslutsflöde, dokumentation, delat 

ansvar, delegation med ordning och spårbarhet i arbetet som en god intern kontroll. Eva 

beskrev en god intern kontroll som ”när man har kontroll på sina processer, vet vad 

man gör, varför man gör det, bra ansvarsfördelning, bra uppföljning så man kan 

upptäcka felaktigheter i ett tidigt skede och förebygga de så de inte uppstår”. Även 

Stefan beskriver den interna kontrollen på liknande sätt och förklarar att ordning och 

reda inom bolagen, processer och uppföljning hör samman med en god kontroll. 

 

En åsikt som delades av alla respondenterna inom bolagen var att de inte använder 
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något speciellt ramverk för att besluta och arbeta med intern kontroll. Merparten 

intygade att riskanalysen är av hög prioritet, där man identifierar de risker som kan 

påverka verksamheten och dess närmiljö. Gemensamt för bolagen är att mycket av deras 

arbete kretsar kring den finansiella rapporteringen. De anser att detta är det viktigaste då 

det är den som syns utåt. Det är där information finns om hur företaget presterar och det 

är denna som når ut till aktieägarna och de externa intressenterna. Stefan tillägger att det 

inte behövs något speciellt system för att uppnå en god bolagsstyrning. “Genom att utgå 

från ekonomiska grundläggande fundament fungerar också verksamheten bra.” Han 

nämner dock vikten av att veta bakomliggande information om siffrorna och att de 

jobbar mycket med att verkligen ha koll på verksamheten.  

 
6.4.1 Förändrat arbete med den interna kontrollen 
 

Uppfattningen om hur arbetet förändrats efter den reviderade kodens införande var olika 

hos respondenterna. Eva och Stefan nämner att intresset för intern kontroll ökat sedan 

kodens införande. De beskriver hur fler inom bolaget blivit medvetna om vikten av en 

intern kontroll. Båda två diskuterar även att intresset ökat genom tidigare 

företagsskandaler och att en medvetenhet bland bolagsledningen framförallt ökat genom 

dessa. Oberoende på vilket sätt intresset ökat beskriver Eva det som positivt och att det 

numer är lättare att få godkännande från högre led inom bolaget för att få arbeta med 

införande av processer, dokumentera processer och att testa kontroller. Hon beskriver 

att den ökade dokumentationen leder till att de lättare upptäcker brister och därigenom 

även rättar till dem snabbare. Även Patrik och Johan var av den åsikten att intresset 

ökat. De anser dock att intresset var stort när koden kom men att det sedan avtagit allt 

eftersom.  

 

Den största förändringen inom alla fyra bolagen var arbetet med dokumentationen. 

Respondenterna är alla överens om att mer tid har lagts ner på dokumentation än 

tidigare, både internt och externt. Den ökade rapporteringen syns utåt på ett annat sätt 

än tidigare. Respondenterna anser rapporteringen som ett bra sätt att öka förtroendet. 

Genom att skriva hur man jobbar, hur man korrigerar eventuella fel och hur man 

kontrollerar verksamheten får intressenterna information om hela verksamheten. De har 

alltså mer information att ta ställning till innan de beslutar om de vill investera i 

bolagen. Skillnaden i arbetet beskriver Johan mycket vara beroende på revisorerna som 

kräver mer rapportering. Själv lägger Johan ned cirka 2-3 dagar i månaden på denna typ 

av administrativt arbete. Även om mer tid läggs ned på den interna kontrollen och att 

det i viss mån kan vara ineffektivt kan det dock leda till framtida förbättringsåtgärder 

och effektivitet i bolagets alla processer. Johan förstår därför vikten av detta från 

aktieägarnas perspektiv. Dessutom förklarar han att det underlättar att kunna gå tillbaka 

till tidigare års rapportering då de stöter på problem för att se hur de löste dessa 

föregående år. Johan fortsätter berätta att arbetet fördelas på ett annat sätt vilket var 

svårare innan kodens införande då det oftast bara var en person som arbetade med den 

interna kontrollen och då rapporteringen var betydligt mindre. För Johan del var det 

ökade administrativa arbetet framförallt i uppstartsfasen. Eva och Patrik var däremot av 

den åsikten att arbetet med dokumentation fortsatt öka. Hon ansåg det väldigt viktigt att 

redogöra för externa intressenter hur de i bolaget arbetar med den interna kontrollen, 

hur de hanterar risker och motverkar dessa. Genom att dokumentera processerna både 

för bolagets egen del och för intressenternas del anser hon det vara bra. För bolagets del 

får hela bolaget en ökad vetskap av den interna kontrollen. Genom nya formaliserade 
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rutiner vet fler hur de jobbar mot bolagets mål och de kan genom dokumentationen 

reflektera över tidigare processer och rutiner för att hela tiden effektivisera arbetet. Eva 

trycker på att fler inom bolaget fått kunskap vilket hon anser vara bra. För intressenterna 

del anser hon den ökade dokumentationen lett till en ökad information om bolaget, 

vilket hon anser har lett till ett bättre förtroende till aktieägarna.  

 

Patrik har för avsikt att anställa två nya medarbetare som endast arbetar med intern 

kontroll, alltså är arbetskraften något de investerar i. Detta för att kunna strukturera upp 

och fokusera mer på den finansiella rapporteringen. Patrik berättar även att arbetet blivit 

mer strukturerat sedan kodens införande. Arbetsfördelningen har blivit tydligare och fler 

är medvetna. De har även förändrat delar av sin policy för att bättre effektivisera arbetet 

med den interna kontrollen. Det var även efter kodens införande rutiner och arbetssätt 

förändrades för att anpassas till den nya regleringen. Han pratar dock om dessa 

förändringar som ett engångsarbete och att intresset för koden minskat efter 

förändringarna var gjorda. 

 

Johan som arbetar för ett bolag som varit registrerat en längre tid ansåg däremot att 

mycket administrativa delar uppkom i arbetet efter införandet. Då rapporteringen 

ökades ansåg Johan att de fått lägga ned mycket tid på just detta. Han ansåg att det var 

bra med mer rapportering för bolag som tidigare hade problem med bristfällig intern 

kontroll men att de redan haft en bra kontroll innan kodens införande. För deras bolag 

blev resultatet ineffektivitet. Han ansåg dock att det var bra för aktieägarnas synpunkt 

då de kunde bedöma bolagen enklare eftersom rapporteringen blev hårdare reglerad. 

Bolag som varit med en längre tid kunde i och med införandet av den reviderade koden 

jämföras med nyare bolag vilket Johan ansåg vara bra för aktieägarnas synpunkt. Stefan 

diskuterar även effekten av den reviderade koden lett till att mindre seriösa bolag fick 

arbeta mer när reglerna hårdnade. 

 

Johan ser fördelarna med det långsiktiga arbetet och syftet med den reviderade koden. 

Samtidigt framhåller han att det krävs för mycket administrativa resurser för 

dokumentation av detta arbete. Han upplever det som improduktivt arbete och han 

skulle hellre arbeta mer med det operativa arbetet. Han fortsätter diskutera att inga 

svårigheter tillkommit men mer tid läggs ned. Johan beskriver även att mycket ansvar i 

och med kodens inträdande kom att föras över till bolagen. Det är nu mycket bolagen 

själva som ansvarar för att reglering följs och att rapportering sköts på ett korrekt sätt. 

Johan anser att revisorerna därmed fått ett minskat ansvar och att det fördelats över till 

bolagen istället.  

 
6.5 Extern rapportering 

 
6.5.1 Förändrat arbete med den finansiella rapporteringen 
 

På frågan om den finansiella rapporteringen förbättrats efter den reviderade kodens 

införande svarar Johan att ”den enda fördelen som jag ser är att man har bättre kvalité. 

Men det är ju ingenting som bidrar till att man får ett bättre resultat”. Johan menar att 

den finansiella rapporteringen inte har förändrats till det bättre utan det är det 

bakomliggande administrativa arbetet som ligger bakom förändringen. Han anser att 

den reviderade kodens fokus på intern kontroll visserligen gjorde den finansiella 
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rapporteringen mer tillförlitlig men ansåg dock att aktieägarna bara tittar på resultatet. 

Just resultatet var inte något som förbättrades trots en bättre intern kontroll enligt alla 

respondenter. Fördelen med den interna kontrollen ansåg Johan och Patrik mer handla 

om det bakomliggande arbetet och att det i sig borde leda till en tillförlitlig finansiell 

rapportering. Både Eva eller Stefan anser heller inte att den finansiella rapporteringen 

förändrats sedan införandet av den reviderade koden. Stefan tillägger att vikten av en 

tillförlitlig rapportering även var betydande innan kodens uppkomst.  

 
6.5.2 Informationen i bolagsstyrningsrapporterna 
 

I och med den reviderade kodens tillkomst innebar det att dessa berörda bolag var 

tvungna att upprätta en bolagsstyrningsrapport. De fyra bolagen vi utfört intervjuerna 

med analyserade vi djupare genom att titta på bolagsstyrningsrapporten för att få en 

inblick i den information de presenterade. Vi valde att titta på de utvalda bolagens 

rapporter mellan åren 2009-2011 för att se om någon förändring skett. Vi granskade hur 

rapporten är strukturerad och uppbyggd, och om bolagen frångått koden. Vi tittade även 

på hur bolagen presenterade avvikelser från koden.  

 

Av Tabell 3 framgår att tre av fyra bolag varje år frångått den reviderade koden och 

förklaringarna till detta var av varierat slag. En gemensam punkt som de tre bolagen 

frångått under alla tre åren var upprättandet av ersättningsutskott. Samtliga av dessa 

bolag använde samma förklaring till avvikelsen under alla undersökta år. Ett bolag som 

avviker från koden om upprättandet av ersättningsutskott under åren 2009-2010 anser 

dock inte att de frångår koden under 2011 med förklaringen att den förre VD:n är 

oberoende trots att han avgått som VD för mindre än fem år sedan, vilket koden kräver. 

Samma bolag som ovan hade tre avvikelser 2009 men inga avvikelser under 2011.  

 

Tre bolag placerade bolagsstyrningsrapporten som ett fristående dokument och ett bolag 

valde att placera rapporten i årsredovisningen. Ett bolag redovisade sina avvikelser i 

löpande text vilket försvårade möjligheten att hitta dem. Ett annat bolag hade i sin 

rapport en särskild rubrik där de beskrev sina motiveringar till avvikelserna och där de 

sedan redovisade avvikelserna i punktform. I två bolag har en revisor granskat 

bolagsstyrningsrapporten.  

 

Sammanfattningsvis har genomgången av de fyra bolagsstyrningsrapporterna gjort att vi 

kan urskilja ersättningskommittén som den punkt som frångåtts mest och av flest. 

Motiven till förklaringarna är blandade där vissa bolag beskriver mer medan vissa 

skriver mindre utförligt och inte förklarar särskilt väl över varför de valt att frångå, utan 

mer att de frångått.  
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Tabell 3: Bolagsstyrningsrapporter med avvikelser från den reviderade koden

6.6 Bolagsstyrningsrapporter med avvikelser från den reviderade koden 

 Avvikelser Motivering Kommentar 

Patrik 

Bolag 

9.1 Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott: frågor om 

ersättning & anställningsvillkor för bolagsledningen behandlas. 

Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga 

ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. 

Skälet för avvikelsen två personer inom ersättningsutskottet har 

omfattande erfarenhet från att fastställa och definiera 

ersättningsprinciper i noterade bolag och att utskottet därmed erhåller 

erforderlig kompetens. 

Samma förklaring under den 

undersökta perioden. 

Bolagsstyrningsrapport 

placerad i årsredovisningen. 

Johan 

Bolag 

Inga avvikelser   Inga avvikelser. Rapporten 

under åren är inte granskad 

av revisor 

Eva 

Bolag 

9.1 Ersättningsutskott: Se förklaring ovan  

10.1 Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av 

minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter 

ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. 

Styrelsens motiv till att inte inrätta något revisions- och 

ersättningsutskott är att bolagets storlek ej motiverar detta. Frågorna kan 

behandlas i anslutning till ordinarie sammanträde 

Samma förklaring under den 

undersökta perioden. 

Stefan 

Bolag 

 

2009 

4.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, 

utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig 

sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende 

ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn 

könsfördelning ska eftersträvas. 

4.2 Suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska 

inte utses. 

9.1 Ersättningsutskott: se förklaring ovan 

2009 
4.1 Styrelsens sammansättning skall sträva efter en jämn könsfördelning. 

Två av sex ledamöter är kvinnor vilket är en fler än föregående år 

4.2 Enligt koden skall styrelsesuppleanter inte utses. I Sigma finns två 

suppleanter som tidigare varit ordinarie ledamöter vars kompetens bidrar 

till styrelsens sammansättning 

9.1 Två oberoende medlemmar i Ersättningskommittén. Tidigare VD och 

koncernchef har en formell beroendeställning till bolaget intill fem år 

efter man avgått som VD. Bolaget motiverar avvikelsen med att VD med 

sin kunskap och erfarenhet är bäst lämpad att ingå i ersättningsutskottet 

och att den formella beroendeställningen inte påverkar hans aktivitet i 

kommittén. Frågor rörande VD tidigare avgångsersättning behandlades 

av de dåvarande ledamöterna i ersättningsutskottet.  

Förklaringen till avvikelsen 

angående ersättningsutskott 

mellan åren 2009-2010 är 

samma. Rapporten under 

samtliga år är inte granskad 

av revisor. 

2010 

9.1 Ersättningsutskott: Se förklaring ovan  

2011 

Inga avvikelser 

 

 

 

Ersättningsutskott: Anser att 

den tidigare VD:n är 

oberoende trots mindre än 

fem år sedan personen 

avgick som VD. 
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6.7 Sammanställning av revisorrespondenter 
 

Tabell 4: Bakgrundsinformation-revisorer 

 

I tabellen ovan beskrivs revisorrespondenternas bakgrund. De fiktiva namnen 

presenteras och dess huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta för att skapa förståelse för 

deras åsikter. 

 

6.8 Syftet med den reviderade koden för svensk bolagsstyrning 
 

Syftet med den reviderade koden beskrivs av revisorerna på olika sätt. Tomas anser att 

syftet är att uppnå en bättre ägarstyrning där en tydlig struktur finns med olika 

ansvarsområden. Han fortsätter diskutera relevansen för aktieägarna att då styrningen i 

bolagen är bra då det kan leda till fördelar för dem. Fredrik anser att den reviderade 

koden även bidrar med bra saker till ledningen då den kan leda till en bättre 

strukturering och tydligare ansvarsfördelning vilket i sin tur kan leda till en effektivare 

verksamhet. 

 

Fredrik menar att innan kodens införande pågick det diskussioner bland de mindre 

bolagen om huruvida koden skulle vara väldigt kostsam för dem. “Ett mindre bolag blir 

det ofta mer kostsamma investeringar för när det gäller den interna kontrollen. Innan 

kodens uppkomst hade många varken något revisionsutskott och ingen 

bolagsstyrningsrapport vilket gjort att de fått lägga ned mer arbete och på detta.” 

Fredrik fortsätter sedan beskriva att det trots allt var rätt att även de mindre bolagen 

skulle regleras på samma sätt som de större. Då det enligt Fredrik handlar om att 

kvalitetssäkra redovisningen och att verksamheten sköts så effektivt som möjligt är den 

interna kontrollen viktig för aktieägarna och även andra externa intressenter som har ett 

värde av en tillförlitlig finansiell rapportering.  

 

Gemensamt för alla revisorer är att de framhåller att den reviderade koden är viktig för 

de externa intressenterna, aktieägare och även företagsledningen. Gun framhåller vidare 

att “det är klart det finns ju många olika intressenter och samhället i övrigt och banker 

och så vidare”. Även Hans anser att ägarna är den största intressenten. Han lyfter fram 

transparensen mellan bolagsledningen och aktieägarna och förklarar att en god 

bolagsstyrning leder till förtroende. 

Fiktivt 

namn 

Tjänst Datum Tid Access 

Fredrik Revisor- (Econ lic) Senior Manager 

rådgivare/ riskhantering 

30/4 13.00-

13.43 

Telefonintervju, 

lugn miljö 

Tomas Godkänd Revisor - Huvudsakligen 

medelstora lite större bolag 

7/5 16.00-

16.30 

Telefonintervju, 

lugn miljö 

Gun Auktoriserad revisor - Huvudsakligen 

stora bolag, även jobbat men kommuner. 

7/5 13.00-

13.35 

Telefonintervju, 

lugn miljö 

Hans Auktoriserad revisor - Specialiserad mot 

IT-branschen och medelstora bolag. 

23/4 09.00-

09.30 

Telefonintervju, 

lugn miljö 
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Om kravet på den reviderade koden uppfylls eller inte, anser Fredrik och Tomas att 

redovisningen av det interna kontrollsystemet externt är väldigt standardiserat och att 

det inte ger jättemycket information. Fredrik anser att många bolag bör vara mer 

specifika i deras information om vad som är unikt angående intern kontroll för dem i 

deras bolag. Även Hans är inne på samma spår och anser att många bolag tagit allt för 

lätt på den reviderade koden. Han anser “att det möjligtvis inte behöver vara så att 

bolagen inte har koll eller inte gör ett bra jobb utan bara att de inte vill dela med sig 

med informationen.” Han förhåller sig därför tveksam till om andan med koden 

uppfyllts. “Andan i koden innebär att man ska ha en transparens och ha en öppenhet 

mot ägarna och bolagsstyrelsen. Annars har man tagit för lätt på det.” Gun håller 

delvis med men tycker ändå att regleringen medfört en medvetenhet som inte fanns 

innan.  

 
6.8.1 Följ eller förklara 
 

På frågan om självregleringen är bra eller inte anser både Tomas och Gun att den 

möjligtvis kan vara ganska slapp. Han diskuterar skillnaden mot USA och den hårdare 

lagstiftade regleringen som finns där och anser att det ibland kan vara bra att ha regler 

lagstadgade. Men även om den svenska modellen för följ eller förklara är slapp anser 

Tomas att den ändå passar bättre än den hårda regleringen i SOX. ”Kanske att det ska 

styras upp mera, men tycker inte att det ska gå mot samma håll som USA”. Även 

Fredrik anser att självregleringen är bra och anser att det är den bästa lösningen för alla 

olika bolagen som berörs av regleringen. Han menar att självreglering är grundläggande 

i svensk lagstiftning, och i princip hela norden och Storbritannien utgår från samma 

självreglerande lagstiftning. Vidare beskriver han självregleringen som kostnadseffektiv 

där bolagen själva får utrymme att organisera sig. Dock anser Fredrik också att det finns 

många bolag med otillräckliga förklaringar där anledningarna till att de inte följer 

regleringen är svaga. Han beskriver att vissa bolag exempelvis kan skriva ”vi har valt 

att inte ha en internrevision för att... Det ger liksom inte tillräckligt med information för 

investerarna och det gäller väl mycket av kritiken”. Fredrik anser att detta är det bästa 

sättet för regleringen men däremot måste bolagen skärpa sin information om varför de 

avviker.  

  

Även Hans upplever att bolagens förklaringar på många håll brister. Han beskriver det 

som “fult” då bolagen avviker men inte förklarar varför. Hans anser dock att det finns 

många fördelar med självregleringen. “Man kan lägga upp ribban högre och man kan 

också utveckla texten lite mer jämfört med lagstiftelsen där måste man ha en 

miniminivå egentligen som man kan komma överens om.”  Han fortsätter diskutera en 

annan positiv del i självregleringen som att man kan utvecklas med tiden och att 

bolagen själva får jobba mot en förbättring.  

 
6.9 Intern kontroll  
 

Vad som karaktäriserar en god intern kontroll är enligt Tomas olika beroende på bolag 

och bransch. Han menar att vissa branscher och vissa bolag behöver ha mer utvecklade 

system för den interna kontrollen. Nya bolag har ofta mindre utvecklade system för 

intern kontroll än etablerade bolag. Merparten av revisorerna hade en liknande syn på 
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intern kontroll där de beskriver det som en process där styrelse och ledning tillsammans 

med hela organisationen utgör den. De diskuterar att det är av stor vikt med utvecklade 

rutiner och att de arbetar på ett systematiskt sätt inom bolaget. Dessutom ska detta 

dokumenteras på ett bra sätt. Respondenterna nämnde även vikten av klara och tydliga 

målsättningar samt klarheten av riskanalyser för att se om det finns något som hindrar 

eller hotar de uppsatta målen. Dock menar Fredrik att synen på en god intern kontroll 

kan skilja sig åt mycket mellan olika revisorer. Han beskriver exempelvis den interna 

kontrollen som en “affärsfråga”. Han anser att många fastnar vid begreppet och 

glömmer bort att det är väldigt brett. Han anser dock att koden faktiskt hjälpt i den 

bemärkelsen att fler blivit insatta om vad en god intern kontroll kan bidra med. Vidare 

fortsätter Hans diskutera att “god intern kontroll” är svårare att jämföra och att fler 

bolag istället borde fokusera på bättre transparens.  

  

COSO-modellen anser Tomas vara en bra utgångspunkt i arbetet med den interna 

kontrollen då den tydligt strukturerar upp arbetet och översiktligt innehåller alla delar 

som är av vikt. Synen på den interna kontrollen har delvis förändrats efter kodens 

inträdande. Dock kan Tomas tycka att bolagsstyrningsrapporten som numera måste 

skrivas ofta inte säger så mycket. Varje rapport passar in på i stort sätt alla bolag vilket 

inte kan vara att uppnå sitt syfte. 

 
6.9.1 Förändrat arbetet med den interna kontrollen 
 

Alla respondenter var av den åsikten att kodens uppkomst ökat intresset för den interna 

kontrollen. Fredrik anser att ”koden gjort kontrollen av bolag bättre på det sättet att det 

skapats fokus omkring dessa frågor”.  Han beskriver att bolagen sköter kontrollerna på 

ett bättre sätt och därmed upptäcker felaktigheter i en tidigare fas. Det underlättar då de 

kan korrigera felen under ett tidigare skede än tidigare. Även Gun och Tomas anser att 

den interna kontrollen förbättrats. Genom kraven på ökad dokumentation måste bolagen 

fundera kring sina processer och dokumentera dessa. På så sätt visar de hur de tänker 

och vilka risker de ser i organisationen. Genom en ökad kunskap kan de också förhindra 

felen genom fler och bättre kontrollåtgärder. Dessutom anser hon att dokumentationen 

leder till bättre uppföljning vilket hon anser förbättrar arbetet då de måste fundera på de 

effektivaste arbetsprocesserna. Tomas tillägger att den ökade diskussionen kring intern 

kontroll lett till kunskap inom större delar av bolag. 

 

Hans beskriver den största förändringen för bolagen är att de har en bättre övervakning 

på den interna kontrollen. Han diskuterar hur bolagen håller sig informerade och 

övervakar den interna kontrollen bättre vilket rent generellt ger en positiv effekt. Han 

fortsätter berätta att bolagen som strukturerat upp den interna kontrollen och 

arbetssätten de förhåller sig till underlättar jobbet för honom. Det är effektivt för både 

bolagen och för revisorerna med en välutvecklad internkontroll vilket han upplever har 

blivit bättre men tillägger att det dock är ojämnt mellan bolagen. Den reviderade koden 

har fått igång ett arbete vilket är bra och förhoppningsvis fortsätter arbetet i framtiden.  

 

Gun framhåller även att det underlättar för revisorerna då det ibland kan missuppfattas 

att revisorn är en del av den interna kontrollen. Många mindre bolag tror att revisorerna 

är ”ett slags kontrollorgan som ska in i företaget och granska, som ska se till att 

företaget har en intern kontroll och så det är inte.”  
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När det gäller revisorernas arbete efter den reviderade kodens uppkomst är de alla fyra 

ense om att arbetet inte förändrats nämnvärt. Arbetsuppgifterna är fortfarande desamma 

som innan och Fredrik beskriver att tiden ute hos bolagen är precis lika många som 

innan. Gun framhåller även ”att några dramatiska effekter av koden kan jag inte se att 

koden har inneburit.” 

 

6.10 Extern rapportering 

6.10.1 Förändrat arbete med den finansiella rapporteringen 
 

Den finansiella rapporteringens påverkan av den reviderade koden anses vara liten av 

alla respondenter. Regleringen ställer krav på struktur i rapporteringen vilket är bra men 

om den verkligen lett till en bättre finansiell rapportering anser Tomas vara svårt att 

säga. Det bakomvarande arbetet anser han vara relativt lika innan införandet däremot 

har fokus utåt ökat och rapporteringen utåt har blivit betydligt viktigare i och med 

kodens införande. Hans diskuterar att en ökad transparens leder till ett förtroende vilket 

han anser har blivit bättre. Då det dessutom är fler bolag som måste följa koden är det 

fler målgrupper som arbetar med det bakomvarande arbetet och det leder till en bättre 

tillförlitlighet. 
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6.11 Samlingsschema empiri 
 

Uppfylls syftet med den 

reviderade koden? 

Hur upplever du den 

reviderade kodens ”Följ eller 

förklara” 

Hur har arbetet med intern 

kontroll förändrats efter kodens 

införande? 

Har den finansiella rapporteringen 

förändrats? 

Patrik - Bolag Nej. Anser att det bara är personer 

som arbetar med just intern kontroll 

som förstår innebörden. Han 

beskriver att kodens regler står 

skrivet i en bok som ingen orkar 

läsa. 

Det finns valmöjligheter vilket är 

bra. Nackdelen med detta är att 

det inte är en lag. Ett “bör” kan 

lättare frångås. 

Lägger ned mer tid på intern kontroll. 

Har strukturerat upp arbetssätt och 

fördelat arbetet på ett tydligare sätt. 

Ska anställa två nya som enbart ska 

arbeta med intern kontroll. Ökad 

dokumentering. 

Det är framförallt arbetet bakom 

som förändrats. De fokuserar 

mycket på en tillförlitlig finansiell 

rapportering men det har inte 

uppkommit efter kodens införande 

utan varit viktigt en längre tid. 

Johan - Bolag Ja och nej, mycket formaliaarbete. 

Arbetade med intern kontroll och 

bolagsstyrning redan innan koden 

infördes. 

 

Bra, stora fördelar är att företagen 

tvingas tänka till för att det är 

lagstadgat, vad det är för 

minimikrav som måste uppfyllas. 

Har förfinat dokumentationen. Det 

har uppkommit mer administrativt 

arbete men anser att detta främst var 

ett uppstartsarbete. Nu har de bra 

rutiner och behöver inte lägga ner 

lika mycket tid.  De har en ökad 

spårbarhet i arbetet. 

Nej, utan det är det bakomliggande 

arbetet har förändrats. Aktieägarna får 

mer information bakom siffrorna vilket 

är den stora förändringen. 

Eva - Bolag Det är väl mera i de större bolagen 

dessa frågor kring kontroll och 

styrning varit aktuella men nu har 

det blivit mera fokus i de mindre 

bolagen också. 

Man funderar på det mera inom 

företagen, vad man kan göra och 

inte. Ett framsteg faktiskt, sen 

finns det väl de som bara skriver 

ned något. 

 

Ökad dokumentation av processer. 

Fler personer i bolaget och fler 

externa intressenter har fått ett 

intresse av intern kontroll. Lättare att 

få jobba med det nu då fler 

”uppifrån” förstår vikten. 

Siffrorna i sig har inte förändrats utan 

det är arbetet bakom. Genom bättre 

bakomliggande arbete kan bolaget 

effektiviseras och prestera bättre 

resultat. Genom en ökad 

dokumentation har vi lättare att 

upptäcka brister och korrigera dem i ett 

tidigt skede. Det bakomliggande 

arbetet ska leda till en tillförlitlig 

finansiell rapportering. 

Stefan - Bolag Koden är väldigt harmlös och 

odramatisk, utan handlar egentligen 

om sunt förnuft.  

Om merparten följer koden och 

presenterar information om 

avvikelser är det positivt.   

Upplever en ökad medvetenhet både 

bland intressenter och i bolaget. 

Presenterar mer information till 

intressenterna. 

Nej, det är andra parametrar som styr 

det. 
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Tabell 5: Samligsschema empiri

 
Uppfylls syftet med den 

reviderade koden? 

Hur upplever du den 

reviderade kodens ”Följ eller 

förklara” 

Hur har arbetet med intern 

kontroll förändrats efter kodens 

införande? 

Har den finansiella rapporteringen 

förändrats? 

Fredrik-

Revisor 

Det är väl bra att de viktiga reglerna 

som omfattas av koden även 

omfattas av de mindre bolagen. Bra 

med regleringen, svårt att reglera i 

allt för hög grad 

Finns fördelar med självreglering 

och den är kostnadseffektiv. 

Bolag får själv utrymme att 

organisera sig. Självklart 

nackdelar, informationsvärdet är 

bristfälligt. Förklaringarna varför 

man undviker är otillräckliga och 

banala. Skulle behövas styra upp 

mer. 

Bolagen har blivit bättre på att se 

över sina kontrollaktiviteter. Det har 

skapats mer fokus omkring frågorna 

på intern kontroll. De rapporterar 

också mer dock är informationen på 

många håll inte tillräcklig. 

Kvalitetssäkra redovisningen genom 

fler kontrollaktiviteter. Den finansiella 

rapporteringen, siffrorna har inte 

förändrats. 

Tomas-Revisor Jag tycker det är bra. Ett alternativ 

är ju att ha som USA och SOX där 

det är lagstiftat, svårt att tänka mig 

att gå mot det hållet. 

Upplevs som lite slapp. Rapporten 

granskas ju inte heller. Kanske att 

det ska styras upp mera. 

Ökat fokus på intern kontroll inom 

bolagen. Fler är medvetna om vikten 

och fler utomstående vill ha mer 

information om bolagen sköter sig. 

Mer dokumentation men 

informationen säger väldigt lite. 

Det handlar mer om ordning och reda i 

bolaget än en bättre finansiell 

rapportering. 

Gun-Revisor Svårt att reglera i allt för hög grad. 

Men bra att koden täcker de mindre 

bolagen. 

Anser att förklaringarna till att 

man inte följer skulle behöva 

utvecklas. 

Dokumentationen har ökat. Bolagen 

funderar kring den interna kontrollen 

och processerna inom bolaget. De 

tänker efter mer, lägger mer tid på att 

upptäcka risker och hur de 

kontrollerar dessa. Dokumentationen 

leder också till mer uppföljning. 

Genom bättre kontroller bör mindre 

felaktigheter uppkomma i den 

finansiella rapporteringen. Kan inte se 

någon större förändring på just 

rapporteringen. 

Hans-Revisor Ja syftet uppfylls, den riktar till en 

betydligt bredare målgrupp och 

dessa har till viss del inte haft 

samma fokus på intern kontroll. Tar 

väl tid innan man får till 

förändringar. 

Självregleringen kan utveckla 

bolaget men samtidigt måste man 

utveckla miniminivån på 

förklaringarna till avvikelserna. 

 

Bolagen har en större övervakning av 

organisationen och den interna 

kontrollen. De håller sig informerade 

och kunskapen har ökat. Bolagen har 

tagit för lätt på öppenheten och 

transparensen. Han anser att de måste 

fortsätta arbeta med det. 

Han beskriver den interna kontrollen 

som en affärsfråga. Genom en bättre 

intern kontroll finns möjligheter till ett 

bättre resultat. Den finansiella 

rapporten har inte förändrat i sig. Det 

bakomliggande arbetet har däremot 

förändrats. 
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7. Analys 
 

 

 

 

 

Analysen presenteras efter teman där vi analyserar och tolkar resultatet från empirin 

med vår teoretiska referensram. Vi reflekterar över den reviderade kodens samband 

med det förändrade arbetet med intern kontroll och den externa rapporteringen, och 

vilka konsekvenser förändringarna medfört. Vi diskuterar innehållet i 

bolagsstyrningsrapporten och informationen externa intressenter får ta del av. Till 

skillnad från empiriavsnittet kommer vi nu att slå samman bolagens åsikter med 

revisorernas för att på så sätt kunna jämföra dess åsikter. Genom analysen kommer vi 

försöka klargöra hur arbetet med den interna kontrollen förändrats, vilken information 

som presenteras i bolagsstyrningsrapporten, hur den finansiella rapporteringen 

förändrats och konsekvenserna av detta.  
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7.1 Inledning 
 

Koden för svensk bolagsstyrning uppkom för första gången den 1 juli 2005 och berörde 

då endast stora börsnoterade bolag. Denna kod reviderades sedan till 2008 vilket 

medförde en del förändringar i regleringen. Bland annat blev alla börsnoterade bolag i 

Sverige berörda. Den reviderade kodens syfte handlar till stor del om att förbättra 

förtroendet mellan bolagen och externa intressenter och styrelsens ansvar ökade 

därigenom. Varje bolag har en möjlighet att använda sig av självregleringen som koden 

är uppbyggd av till den del de anser passa verksamheten. De har en möjlighet att avvika 

om de tydligt beskriver varför de valt att frångå den. 

 

Vår studie motiveras därför av de förändringar som skett inom området för 

bolagsstyrning och då särskilt i arbetet med den interna kontrollen och externa 

rapporteringen. Studiens syfte är att öka förståelsen för det förändrade arbetet den 

reviderade koden medfört och konsekvenserna av dessa förändringar för bolag 

registrerade på small- och mid cap.  

 

7.2 Intern kontroll  
 

Eftersom en stor del av vår studie varit koncentrerad till intern kontroll, fann vi det 

relevant att se hur de olika respondenterna definierade och förklarade begreppets 

betydelse. Bolagen samt revisorerna uttryckte olika synsätt och förklaringar kring 

begreppet, men samtidigt har en något sånär gemensam definition kunnat hänföras till 

COSO-ramverkets beskrivning av intern kontroll: 

 

”Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 

personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås 

inom följande kategorier: 

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 

- Tillförlitlig finansiell rapportering. 

- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.” (FAR, 2006, s. 7)  

 

Utifrån denna definition ville vi ta reda på vad de olika respondenterna ansåg 

karaktärisera god intern kontroll. Här kunde vi se en skillnad mellan de olika grupperna 

där en större del av bolagen antydde att god intern kontroll syftar till att kvalitetssäkra 

redovisningen. Respondenterna från bolaget antydde även att det är viktigt att ha ett 

utvecklat system för att identifiera de olika risker som föreligger inom organisationen 

både internt och externt. De framhöll vikten av att alla inom organisationen är 

involverade och att man har en tydlig struktur av arbetsfördelningen. Den upplevda 

nyttan med intern kontroll lyfts fram i Franck och Sundgrens (2010, s. 89) forskning där 

vikten av att ha utvecklat en stark organisationskultur, att företagets personal är 

medvetna om organisationens mål samt förväntningar är centralt. Av vikt är även att 

man utvecklat rutiner som kan utvärderas och följas upp för att därmed kunna upptäcka 

felaktigheter i ett tidigt skede och förebygga dem så de inte uppstår. En stor skillnad 

fanns mellan bolagen och revisorerna där revisorerna var av åsikten att begreppet var 

mer svårt att tyda, där man syftade till att bland annat bransch och storlek på företaget 

varierar begreppets innebörd. De ansåg att det var viktigt för bolagen att koncentrera sig 

till sin verksamhet, att göra det bästa för att uppnå deras verksamhetsmål och 

effektivisera sin verksamhet. Revisorerna som arbetat med många typer av bolag anser 
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vi har mer erfarenhet av olika typer av organisationer. Detta kan också enligt vår 

tolkning göra att de ser den interna kontrollen som mer varierad. Då de intervjuade 

bolagen arbetat inom samma organisation en längre tid kan den interna kontrollen inom 

bolaget upplevas som mer preciserad då det handlar om processer de faktiskt gör och 

har gjort under många år.  

 

Respondenterna var dock av åsikten att den interna kontrollen var oerhört viktig. Om 

medvetandet av den interna kontrollen kommit från just den reviderade kodens 

uppkomst eller från tidigare skandaler var de inte säkra på. Men på vilket sätt 

medvetenheten ökat anser de vara av mindre vikt då det är positivt oberoende 

uppkomst. Den interna kontrollen och den ökade rapporteringen kan leda till mer 

information inom bolagen vilket kan minska informationsrisken till aktieägarna på det 

sättet att bolagen tar fler rättfattade beslut. Deumes och Knechel (2008, s. 40) beskriver 

att den interna kontrollen fungerar som en övervakningsprocess där agentkostnaderna 

kan minska vid en god intern kontroll. Detta tolkar vi i enlighet med den tydligare 

medvetenheten och de tydligare strukturerna som respondenterna från bolagen ansåg de 

fått efter kodens införande. Exempelvis hade en bolagsrespondent gjort viss policy efter 

kodens införande. Genom den ökade vetskapen inom bolagen har också kunskapen 

ökat. Det har spridit sig från att till en början enbart finnas hos personen som aktivt 

arbetar med intern kontroll till att fler inom bolagets alla led fått en ökad kunskap. Då 

respondenterna berättat att intresset ökat och att fler blivit medvetna tolkar vi det som 

att kunskapen spridits inom bolagen och att kunskapen ökat. Det kan i sin tur leda till en 

minskad informationsrisk.  

 

Resultatet av empirin visar att respondenterna anger dokumentationen som den främsta 

skillnaden efter den reviderade kodens införande. Framförallt lägger de ner mer tid på 

processen att skriva en årlig rapport där arbetet med den interna kontrollen presenteras. 

När vi tolkar empirin kan vi även se ett samband där bolag som varit listade en kortare 

period i högre grad antydde att de påverkats av tillkomsten av koden. En möjlig 

anledning till att de upplevde förändringen större är att de börsnoterade bolagen även 

måste följa annan lagstiftning som exempelvis aktiebolagslagen samt att aktieägarna 

ställer krav på att intern kontroll att dessa företag har redan har utvecklat interna 

kontrollsystem. Enligt Franck och Sundgren (2010, s. 92) har dessutom mindre och 

medelstora bolag haft en mindre prioriterad process av detta arbete och att det därför 

resulterat i mindre förändringar trots kodens införande. Detta är något vi också kunnat 

utläsa av våra intervjuer. Kollegiet för svensk bolagsstyrnings avsikt med den 

reviderade koden var att anpassa koden till de mindre bolagens förutsättningar och 

intentionen var även att dessa bolag skulle utveckla det interna kontrollsystemet. 

Resultatet av empirin visar att visst arbete har förändrats men också att arbetet med 

intern kontroll inte är någon ny företeelse. Den främsta skillnaden i och med tillkomsten 

av koden var enligt respondenterna att man måste presentera information offentligt.  

 

Även Deumes och Knechel (2008, s. 39) beskriver att mindre bolag kan vara restriktiva 

till ett ökat arbete och investeringar av intern kontroll då detta kan leda till höga 

kostnader i bolaget. Respondenterna från bolagen och revisorerna var där av en delad 

mening där bolagen inte ansåg det vara kostsamt i och med kodens införande. 

Revisorerna var mer inne på att bolagen upplevde det kostsamt att investera mer i den 

interna kontrollen vilken den reviderade koden krävde. Respondenterna ansåg att inga 

kostnader uppkommit i och med införandet av koden. Bolagen hade inte investerat 

mycket i den interna kontrollen sedan införandet av koden men de hade däremot lagt 
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ner mer tid. Indirekt anser vi detta som en kostnad då löner ska betalas, vilket kan vara 

ännu en anledning till att de inte vill investera mer. Dessutom är ett bakomliggande 

arbete sällan lika intressant att visa upp som ett positivt resultat enligt vår tolkning. 

Respondenterna diskuterade även att nystartade och oseriösa bolag fått mer arbete och 

mer kostnader då det för dessa var mer regler som blev nya. Att just kraven på den 

interna kontrollen ökade med den reviderade kodens införande ökade arbetet med att 

utveckla goda interna kontrollsystem. Detta är bra i den mån att regleringen lett till en 

bättre struktur och att dåliga bolag fallit bort då mer arbete uppkommit. Att bra 

internkontrollsystem kräver mycket arbete framhöll även Haglund et al (2005, s. 15) då 

han beskriver att goda interna kontrollsystem hela tiden måste ses över för att förbättras 

och därmed kunna minimera framtida risker. Detta kan bidra till en svårighet för mindre 

bolag då kostnaden hela tiden måste ställas mot fördelarna. Det blir en ond cirkel då 

bolag inte lägger ned tid på kontrollsystem och riskminimering då det kan leda till 

ökade kostnader om oväntade risker uppkommer. Å andra sidan kan det också vara 

kostsamt att lägga ned för mycket tid. Enligt vår tolkning av resultatet från empirin är 

därför viktigt för bolagen att kontinuerligt utvärdera sina kontroller för att anpassa dem 

till sin nuvarande verksamhet.  

 

Genomgående för alla respondenter var att de inte använde något specifikt ramverk för 

arbetet med intern kontroll. Vi kunde däremot urskilja att de fokuserade på mindre 

komponenter vilka delvis stämde överens med COSO-ramverket. En bolagsrespondent 

ansåg att ett helt system för intern kontroll inte behövdes och detta kan kopplas samman 

med Deumes och Knechel (2008, s. 41) som i sin studie tar upp en del kritik kring 

ramverket. Bland annat diskuterar de att det är mer anpassat för större bolag. Mindre 

bolag med färre anställda behöver inte alltid ha ett stort övergripande system då endast 

fåtalet personer arbetar inom området. En del av respondenterna från bolagen menade 

att de börjat jobba med en bättre rapportering angående beslut och processer för att 

minska risken att endast en person sitter med all information. Detta är en komponent i 

ramverket och enligt vår tolkning kan vissa delar vara relevant även för mindre bolag 

såsom exempelvis en mer fördelad kunskap. Även en av revisorerna ansåg det vara 

viktigt att fokusera på de delar som verkligen var av vikt för just den verksamhet man 

bedrev. Detta kan vara ännu en anledning till att bolagen väljer att arbeta mer med vissa 

komponenter och inte alla. 

 

Respondenterna från bolagen beskrev att två komponenter upptog de största 

arbetsområdena med intern kontroll i deras organisationer. Det var arbetet med 

riskanalys och den finansiella rapporteringen. När det gäller riskerna arbetade bolagen 

mycket med rapportering för att öka kunskapen mellan fler personer inom 

organisationen. Att identifiera risker och utvärdera dem sågs som viktigt för att se vilka 

områden som skulle prioriteras. Genom att identifiera riskerna ansåg bolagen sig ha 

kunskap om var de skulle allokera sina resurser för att minimera att något oförutsett 

skulle inträffa. Detta kan enligt vår tolkning leda till att bolagen fattar mer korrekta 

beslut vilket i sin tur leder till effektivitet.  

 

Den finansiella rapporteringen och resultatet av verksamheten arbetade bolagen med då 

de ansåg det vara viktigt att ha kontroll på hela bolaget. Varför resultatet uppkommit 

och anledningar till det var enligt respondenterna viktiga frågor för framtida framgång. 

Genom en ökad medvetenhet och ökad dokumentation ansåg respondenterna det 

underlätta uppföljningen i arbetet. Bolagen ansåg att mer arbete mestadels skett med 

den externa rapporteringen men vi kunde även tyda en förändring angående 
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rapporteringen inom bolagen. Revisorerna var där eniga om att dokumentationen inom 

bolagen blivit bättre och att fler få ta del av informationen. Detta diskuterade även 

Haglund et al., (2005, s. 21) där de tog upp vikten av att hela organisationen är 

medveten om arbetet. Att dessutom öka dokumenteringen och därmed kunna följa upp 

tidigare års resultat och tillvägagångssätt anser författarna vara bra för en god intern 

kontroll. Mycket av det som förändrats är vad vi utläst från empirin att bolagen lägger 

ned mer tid på arbetet med rapportering. I enlighet med Franck (2009, s. 5) kopplas en 

god intern kontroll ihop med att anpassa kontrollen till vilken verksamhet man bedriver. 

Genom en ökad rapportering av processer inom bolagen och därigenom en spridning av 

kunskapen, ett ökat arbete med riskeliminering och en anpassad intern kontroll till 

verksamheten tolkar vi det som att det borde leda till en bättre intern kontroll.  

 

Franck beskriver vidare att en god intern kontroll även kan kopplas samman med en 

tillförlitlig finansiell rapportering. Även om respondenterna förklarade att ingen 

förändring uppkommit med just den finansiella rapporteringen kan vi utläsa från vårt 

empiriska material att bakomvarande arbetet har förändrats. Risken för fel i den 

finansiella rapporten minskar enligt Franck och Sundgren (2010, s. 89) med en god 

intern kontroll så även om respondenterna säger att den finansiella rapporteringen inte 

förändrats tolkar vi att det finns en antydan till att den indirekt gjort det, då en bättre 

intern kontroll kan leda till att sannolikheter för fel minskar. Då deras bakomliggande 

arbete lett till en fokusering på den interna kontrollen anser vi att den också har 

förbättrats. Om det beror på tidigare skandaler eller just införandet av den reviderade 

koden kan vi liksom respondenterna inte förklara. Däremot kan vi se ett ökat arbete med 

framförallt rapporteringen vilket förvisso inte betyder att siffrorna på den finansiella 

rapporten förändras med däremot tillförlitligheten och risken för kommande fel.   

 

I Franck och Sundgrens (2010, s.85) studie på large cap bolag kom de fram till att 

revisionskostnader kan minska för bolag med en god intern kontroll. När vi i vår studie 

frågade revisorerna om deras arbete förändrats sedan kodens införande var alla eniga 

om att så inte var fallet. Detta kan bero på att större bolag har mer utvecklade system för 

intern kontroll vilket kan innebära fler kontroller. De har mer kostnader på sina 

kontroller och har därför också mer revisionskostnader att spara på en god intern 

kontroll.  

 

Utifrån tolkningar av empirin kan vi sammanfattningsvis nämna att vi anser att det är 

viktigt att small- och mid cap bolagen ser arbetet med intern kontroll som ett arbete som 

kan generera framtida vinster istället för ett arbete som måste genomföras som en orsak 

av den reviderade kodens införande. För att bolagen ska kunna ta rätt beslut och 

effektivisera sin verksamhet är det viktigt att de fokuserar på delar av den interna 

kontrollen som är viktigt för just deras verksamhet. Detta för att optimera arbetet och 

vara kostnadseffektiv mot fördelarna den kan generera. Vi har också kunnat se en 

tendens utifrån den empiriska undersökningen att mer kunskap finns inom både bolagen 

och bland intressenter angående den interna kontrollen. Fler är medvetna om vilka 

möjligheter den kan generera. Bolagen har formaliserade rutiner och dokumenterade 

processer vilket underlättar om de vill gå tillbaka i arbetet och se hur de exempelvis 

tagit sig an ett problem tidigare. Dokumentationen har även lett till en 

kunskapsspridning inom bolagen då fler kommer åt informationen. I mindre bolag är 

ofta den interna kontrollen en process som endast få personer arbetar med. Genom den 

ökade dokumentationen har fler tagit del av kunskapen och fler har arbetat efter 

gemensamma mål och med riskhantering. Detta bör enligt vår tolkning leda till ett ökat 
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förtroende till externa intressenter då arbete med intern kontroll enligt Arwinge (2010, 

s. 61-62) kan leda till en mer tillförlitlig finansiell rapportering. 

 
7.3 Extern rapportering  
 

Enligt alla respondenter var aktieägarna den största målgruppen för den reviderade 

koden, om än andra fanns. En god bolagsstyrning vars mål är att minska 

intressekonflikterna genom en god intern kontroll och med en informativ extern 

rapportering. Genom bra strukturer i bolagen kan det leda dem till rätt beslut och genom 

att ha kontroll och kunskap över hela bolaget kan den utökade rapporteringen minska 

intressekonflikter. Enligt respondenterna är aktieägarna och långivarna de största 

intressenterna och de förlitar sig mycket till den finansiella rapporteringen. Enligt 

Jawahar och McLaughlin (2001, s. 397) fokuserar också bolagen på de intressenter som 

ger dem mest tillbaka. Aktieägarna som investerar sina pengar i bolaget genererar ett 

riskkapital och långivarna lämnar krediter. Dessa intressenter behövs i stor grad för att 

bolagen ska överleva och de kräver något tillbaka för sitt intresse. Då aktieägarna 

investerar sina egna pengar i bolagen vill de få något av mervärde tillbaka och 

långivarna vill ha ränta för sina utlånade pengar. Om den finansiella rapporteringen är 

tillförlitlig kan de få information om bolagets resultat och om bolagsstyrningsrapporten 

är informativ kan information om organisationen fås. Aktieägarna får ta del av resultatet 

dels genom utdelningar men också av information om hur resultatet uppkommit då de 

gör sina investeringar. Detta anser vi därmed kan leda till mer rättfattade 

investeringsbeslut. 

 

Respondenterna beskrev att förtroendet för aktieägarna var väldigt viktigt. Genom en 

god intern kontroll och så lite överraskningar som möjligt vet man hur organisationen 

fungerar och man kan enligt respondenterna därmed förhindra felaktigheter i ett tidigt 

skede. Genom vetskapen att siffrorna som syns utåt är hållbara och återspeglar 

verksamheten kommer också ett förtroende. Detta är enligt Archambeault et al., (2008, 

s.377-378) viktigt då öppenhet och kommunikation kan minska informationsrisken 

mellan bolagen och aktieägarna. Genom en korrekt finansiell rapportering minskar 

informationsasymmetrin som annars föreligger mellan bolagsledning och aktieägare. Då 

bolagen dokumenterar tillvägagångssätt och processer och presenterar mer information 

till externa intressenter finns enligt vår tolkning möjligheter till en minskad 

intressekonflikt. En asymmetrisk information föreligger annars ofta mellan 

bolagsledningen och aktieägarna då ledningen vet hur bolagets dagliga verksamhet 

fungerar vilket inte aktieägarna gör på samma sätt. Genom en bättre rapportering från 

bolagen har aktieägarna fått ta del av mer information. Även om mycket av arbetet som 

står redovisat i rapporterna, enligt respondenterna, skett innan kodens införande har 

rapporteringen ökat och kommit externa intressenter till handa vilket minskat 

informationsrisken gentemot bland annat aktieägare.  

 

7.3.1 Förändrat arbete med den finansiella rapporteringen 

 

Även den finansiella rapporteringen är viktig, som kanske den största källan till 

information för aktieägarna och andra intressenter. Det är där resultatet presenteras och 

det är enligt respondenterna viktigt att siffrorna speglar verksamheten så aktieägarna vet 

att det de investerar är något hållbart. Detta är något aktieägarna till stor del måste 
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förlita sig på vilket Jensen och Meckling (1976, s. 309) också beskriver i deras studie. 

Då den reviderade koden medfört en ökad reglering kan förtroendet till aktieägarna 

också öka. Många respondenter verkar vara av den åsikten att en medvetenhet för den 

interna kontrollen har ökat efter kodens införande vilket även kan leda till en tillförlitlig 

finansiell rapportering. De är alla eniga om att det bakomliggande arbetet har ökat. Om 

informationen som sedan presenteras i den finansiella rapporteringen är korrekt eller 

inte är mycket upp till aktieägarna att själva besluta. Men vetskapen av att bolagen 

numera har en hårdare reglering som kräver mer bakomliggande arbete kan enligt vår 

analys leda till ett bättre förtroende till aktieägarna. Däremot kommer det enligt vår 

tolkning alltid föreligga en informationsrisk mellan aktieägarna och personer 

involverade i bolagens dagliga verksamhet. Aktieägare kommer aldrig få ta del av all 

information som finns i bolagen men den reviderade koden kan enligt oss vara ett steg i 

rätt riktning. 

 

Costello och Wittenberg-Moerman (2011, s. 130) undersökte i sin studie effekten av 

den finansiella rapporteringens kvalité gentemot långivare. Resultatet av studien visar 

att finansiella rapporter med god kvalité betyder mycket för långivare. Då 

trovärdigheten är god kan långivarnas kontrollåtgärder minskas. Enligt vår tolkning av 

resultatet från empirin har siffrorna i den finansiella rapporteringen inte förändrats 

nämnvärt sedan kodens införande. Respondenterna från bolagen är av den åsikten att 

den finansiella rapporteringen var god redan innan kodens införande och att de bolag 

som fått förändra sitt arbetssätt mestadels varit oseriösa bolag. Mindre bolag anser 

revisorerna också har fått förändra mer inom bolaget då dessa inte haft ett lika 

strukturerat arbete sedan tidigare och inte varit i behov av exempelvis varken 

ersättningsutskott eller revisionsutskott. Vi tolkar det som att den utökade regleringen 

gjort det svårare för mindre seriösa bolag på marknaden och att de mindre bolagen fått 

ta den största kostnaden med arbetsförändringar. Det har dock medfört att aktieägarna, 

långivarna och andra externa intressenter kan anta att bolagen, med den utökade 

regleringen, arbetar för en tillförlitlig finansiell rapportering. Bolagen kan även antas 

jobba med den interna kontrollen inom bolaget vilket medför att fler personer är 

medvetna om vikten av en god intern kontroll och vilka fördelar det kan generera 

bolaget. Då den interna kontrollens syfte delvis är att kvalitetssäkra redovisningen 

tolkar vi att tillförlitligheten på den finansiella rapporteringen därmed förbättrats.  

 

Problematiken om den finansiella rapporteringen inte skulle vara korrekt presenterad 

diskuterar Öhman (2007, s. 24) och Styf (2010, s. 13-14) i sina studier. De anser att 

felaktiga finansiella rapporteringar kan leda till ett tappat förtroende. Där finns enligt 

vår tolkning en vikt för aktieägarna i vetskapen av det bakomliggande arbetet det vill 

säga den interna kontrollen som presenteras i bolagsstyrningsrapporten. Om bolagen 

presenterar en informativ bolagsstyrningsrapport med goda förklaringar om det 

bakomliggande arbetet bolaget bedriver leder det till en minskad 

informationsasymmetri. Om bolagen kan sprida kunskapen om deras arbete med intern 

kontroll kan det leda till ett förtroende och intressenter kan enligt vår tolkning få 

information om vad som finns bakom siffrorna.  

 

7.3.2 Bolagsstyrningsrapporten 
 

Men det finns ett problem med rapporteringen och det är den information som 

presenteras. Enligt Arcot et al., (2010, s. 193, 200-201) var det tydliga skillnader på 
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innehållet i bolagsstyrningsrapporterna i Storbritannien och enligt vår genomgång av 

bolagsstyrningsrapporter kunde man även i svenska bolag urskilja olika grad av 

förklaringar och motiveringar till varför man valt att frångå den reviderade koden. Då 

vissa bolag tydligt förklarade varför de valt att frångå den har andra varit betydligt 

sämre och många förklaringar innehåller oftare att de frångått än varför. Framförallt tog 

revisorerna upp detta som ett problem och de menade inte nödvändigtvis att bolagen 

inte hade goda förklaringar de menade bara att de inte valde att presentera dem. 

Respondenterna från bolagen var medvetna om vad de presenterade och att de ansåg att 

den finansiella rapporteringen var bra och att bolagsstyrningsrapporten inte var av 

samma betydelse. De valde att inte presentera mer utförliga beskrivningar och de var 

väl medvetna om att andra presenterade mer information. Detta anser vi bidrar till ett 

fortsatt problem med intressekonflikter då informationen som presenteras inte genererar 

någon mer kunskap hos aktieägarna trots den ökade rapporteringen. Bolagen ansåg inte 

att bolagsstyrningsrapporten var viktigt utan hänförde mycket till resultatet. Där var det 

en stor skillnad då revisorerna ansåg att informationen var viktig från både den 

finansiella rapporteringen och bolagsstyrningsrapporten. Genom den flexibla 

självregleringen ansåg revisorerna att förklaringarna till varför de frångår är av vikt.  

 

Enligt koden behöver vidare ingen revisor granska bolagsstyrningsrapporten. Om 

granskning sker ska det tydligt framgå vilka delar av rapporten som har granskats 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008, s. 23). Om ingen kontrollerar bolagens 

avvikelser kan man undra om de olika rekommendationerna som finns inom den 

reviderade koden uppfylls. Bolagen har ett stort ansvar i att själva bestämma vilken 

information rapporten ska innehålla. Enligt MacNeil och Li (2006, s. 492-493) är det 

svårt att värdera om “följ eller förklara”-modellen har misslyckats eller inte. Om 

bolagen endast beskriver väldigt informationsfattiga och korta förklaringar till 

avvikelserna kan det anses som dessa bolag inte uppnår till informationsskyldigheten 

som var ett delsyfte med koden. Valet av att inte ha en revisor som granskar 

bolagsstyrningsrapporten görs antagligen ur en kostnadssynpunkt.  

 

Utifrån vår genomgång av bolagsstyrningsrapporterna kunde vi se att två bolag under 

samtliga år fick sina bolagsstyrningsrapporter granskade. Ett bolag valde dessutom att 

placera sin bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen, vilket man därmed antar att den 

blir granskad av en revisor, för denna rapport måste granskas. Men om man sedan läser 

revisionsberättelsen framgår det att dessa sidor frångåtts av revisorns granskning. Enligt 

våra tolkningar måste man som extern intressent vara väl insatt och läsa grundligt i 

rapporten för att man ska kunna använda sig av informationen.  

 

Vilka punkter i den reviderade koden man avviker från är olika för de undersökta 

bolagen. Enligt koden finns inga riktlinjer till hur dessa förklaringar ska utformas. Vi 

kunde se ett samband där tre av fyra av de valda bolagen avvek från den reviderade 

koden i punkten att styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott, där det står om ersättning 

och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Förklaringarna till dessa avvikelser 

uppfattas som väldigt standardiserade där bland annat två bolag redovisar samma 

förklaringar under samtliga år i vår undersökta period.  

 

Revisorerna var alla eniga om att många bolag fortfarande har mycket att arbeta på när 

det gäller hur de förklarar sina frångående punkter av koden vilket även är vår tolkning 

efter genomgången av vårt empiriska resultat är. Enligt koden finns det inget krav på 

hur dessa förklaringar ska vara utförda, om varför man valt att frångå koden. Det är 
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därmed mycket upp till de utomstående att avgöra om de anser förklaringarna till 

avvikelserna godtagbara eller inte. Från vårt empiriska resultat av sekundärmaterialet 

kunde vi se att ett bolag avvikit på en punkt under ett år för att sedan förklara att denna 

avvikelse inte längre var en avvikelse under nästa år. Detta anser vi vara en mycket 

bristfällig förklaring och informationen externa intressenter får ta del av är endast att de 

inte tycker att det är en avvikelse. Att bolaget valt att beskriva detta som “ingen 

avvikelse” handlar enligt bolaget om en tolkningsfråga. Den fråga som då uppkommer 

är hur många bolag som tolkar reglerna på samma sätt men inte presenterar det alls? 

Detta bolag valde att presentera hur de kom fram till att det inte var en avvikelse, men 

vem har befogenhet att tolka regleringen på detta sätt och hur informeras intressenterna? 

Om inte de externa intressenterna har stor kunskap inom området måste informationen 

enligt vår tolkning ses som bristfällig. Detta var bara ett bolag men information som 

denna kan enligt vår tolkning inte öka förtroendet. Som ett resultat av denna bristfälliga 

information funderar vi också kring bolagens syn på denna dokumentation. 

Respondenterna ansåg den inte vara av stor vikt och många ansåg att den tog tid att 

göra. Om informationen presenteras på ett bättre sätt anser vi att förtroendet kan 

påverkas positivt men om informationen inte presenteras på ett bättre sätt anser vi att 

bolagen hellre bör lägga ned mer tid på det operationella arbetet än på denna typ av 

rapportering då den ändå inte levererar någon information. Revisorerna tyckte att 

bolagsstyrningsrapporten var viktig och bolagen förstod vikten av den, och resultat från 

den empiriska undersökningen kan enligt vår tolkning se en antyda till att syftet om 

minskad informationsrisk och ökad förtroende genom bolagsstyrningsrapporterna inte 

är uppnått. Givetvis har olika bolag redovisat olika förklaringar och resultatet av vår 

studie ska inte generaliseras över alla bolag men däremot anser vi att regleringens mål 

inte uppfylls utifrån vårt material angående bolagsstyrningsrapporteringen. Bristen på 

öppenhet anser vi vara stor och precis som Archambeault et al., (2008, s.377-378) 

diskuterar i sin studie kan detta enligt oss leda till en informationsasymmetri. 

 

Respondenterna ansåg att det blivit mer administrativt arbete för dem men kan förstå att 

det är bra för aktieägarna med en mer utförlig information. Om bolagen väljer att 

rapportera mycket och informativt till sina aktieägare kan det ökade arbetet enligt vår 

tolkning också leda till ett ökat förtroende och minskad informationsasymmetri. Detta 

stämmer även överens med Jensen och Meckling (1976, s. 308) som diskuterar att båda 

parter i en agentkonflikt handlar utifrån sin nytta. Denna nytta resulterar också i en 

kostnad för den andra partens nytta. Arbetet för bolagen blev som tidigare beskrivet mer 

dokumentation och kan vara tidskrävande men med den ökade rapporteringen följde 

också en större öppenhet och mer information till aktieägarna. Bolagen fick lägga ned 

mer tid för att följa den nya regleringen men aktieägarna fick mer information och 

risken dem emellan minskade därför enligt vår tolkning. Enligt respondenterna från 

bolagen har arbetet med rapporteringen ökat sedan kodens införande men däremot anser 

revisorerna att rapporteringen som lämnats på många sätt är bristfällig. Detta innebär 

enligt vår tolkning att intressekonflikten finns kvar trots den ökade rapporteringen.  

 

Den reviderade kodens syfte var bland annat att öka förtroendet till näringslivet genom 

att bolagen måste presentera mer information om hur de bedriver sin verksamhet. Detta 

syfte är enligt vår tolkning inte uppfyllt genom tillkomsten av denna rapportering då 

informationen som presenteras på många sätt är bristfällig.  

 



66 

8. Slutsats 
 
 

 
 
 
 
Detta kapitel innehåller en sammanfattande diskussion av vår analys. Vi klargör 

resultaten och kopplar samman dem med vår inledande problemformulering och vårt 

syfte. 
 
Vilka konsekvenser har uppkommit till följd av den reviderade koden för svensk 

bolagsstyrning? 

 

Vårt huvudsyfte är att skapa en förståelse för de konsekvenser den reviderade koden 

medfört. Vi vill klargöra vad konsekvenserna för arbetet med intern kontroll och extern 

rapportering innebär för de externa intressenterna och då framförallt aktieägarna. 
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8.1 Slutdiskussion 
 
Utifrån analysen av empirin har vi kunnat tyda att det finns många intressenter till en 

god intern kontroll och en informativ extern rapportering. Alla intressenter som har 

någon form av koppling till bolagen berörs av arbetet som rör intern kontroll och extern 

rapportering. Som ett resultat av den reviderade kodens införande ökade kraven på 

bolagens styrning. Reglerna för intern kontroll och finansiell rapportering skärptes och 

bolagen blev tvingade att varje år upprätta en bolagsstyrningsrapport för att beskriva hur 

bolagsstyrningen fungerade och hur de använde sig av självregleringen.  

 

Angående arbetet med intern kontroll har det visat sig att den största förändringen är 

ökad dokumentation. Bolagen har efter införandet av den reviderade koden börjat 

dokumentera sina processer och fler har kunskap om ämnet. Hos många mindre och 

medelstora bolag fanns tidigare kunskapen endast i personalen som aktivt arbetade med 

intern kontroll. Detta har idag förändrats då fler är medvetna och då fler processer 

dokumenteras. Det har lett till en kunskapsspridning vilket innebär att fler kan hitta 

information om arbetet. Bolagen har därmed även möjlighet att gå tillbaka för att se 

tidigare års arbetsgång. Detta är positivt i den bemärkelsen att de lättare kan undvika 

problem och ta hjälp av tidigare erfarenheter. Den ökade dokumenteringen leder även 

till fler uppföljningar och riskerna kontrolleras. Det är dessutom viktigt att bolagen 

fokuserar på sin verksamhet och anpassar den till verksamheten. Detta för att avväga 

fördelar mot kostnader. De har också fler kontrollåtgärder idag och fler har vetskap om 

arbetet med den interna kontrollen. Det innebär att det är lättare för de som arbetar med 

intern kontroll att dels få mer pengar till processerna och även tillåtelse att lägga ned 

mer tid på arbetet. Som en konsekvens av att fler har kännedom, och att arbetet kring 

riskkontroller ökat kan bolagen enligt vår tolkning idag snabbare åtgärda risker vilket vi 

anser leda till en tillförlitlig finansiell rapportering. 

 

En annan stor förändring efter den reviderade kodens införande är 

bolagsstyrningsrapporten där bolagen beskriver hur de arbetar med intern kontroll och 

hur bolagsstyrningen fungerar. I rapporten presenterar de också information om hur de 

väljer att använda sig av självregleringen. Den reviderade kodens syfte angående 

rapporten var att öka informationen till externa intressenter men syftet anser vi efter vår 

analys inte uppfylls. Bolagen är alla överens om att de lägger ned mer tid på en ökad 

dokumentation, men i genomgången av bolagsstyrningsrapporterna såg vi att 

informationen på många håll var bristfällig, något som revisorerna även påpekade. 

Meningen att intressenterna ska få mer kunskap om bolagens bakomvarande arbete med 

den interna kontrollen uppfylls inte då rapporten var väldigt standardiserad. Detta leder 

inte till något förtroende. Vi anser det också onödigt att bolagen lägger ner tid på någon 

som inte ger intressenterna någon information, om det är tanken. Istället hade de 

kunnat arbeta med den operationella verksamheten för att effektivisera den.  För att 

rapporteringen ska bidra med en minskad informationsasymmetri anser vi att 

regleringen för vad rapporten ska innehålla måste ses över och bolagen måste bli mer 

medvetna om dess värde. 

 

Samtliga respondenter var eniga om att det var små förändringar som uppkommit till 

följd av den reviderade kodens införande. Den finansiella rapporten var tillförlitlig även 

innan kodens införande. De ansåg att siffrorna var de samma som innan och det 

bakomvarande arbetet visades inte genom siffrorna. Vi kan däremot tolka av analysen 
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att den ökade medvetenheten och det ökade arbetet med intern kontroll leder till en 

tillförlitlig finansiell rapportering.  

  

En tillförlitlig finansiell rapportering och en informativ bolagsstyrningsrapport kan leda 

till att aktieägarna tar mer välgrundade beslut vid investeringar. Konsekvenserna har lett 

till ett möjligt ökat förtroende då intressenterna vet att kunskapen spridits och intresset 

för intern kontroll höjts. Den finansiella rapporteringen har inte i sig förändrats men 

däremot kan den ökade dokumentationen bidra till tillförlitlighet. 

Bolagsstyrningsrapporterna kostar mer än vad de genererar information i dagsläget. De 

kan dock komma att bli en bra källa av information om de upprättas på ett bra sätt. 

Rapporterna kan leda till förtroende och minskad informationsrisk om intressenterna får 

ta del av det bakomliggande arbetet.  

 

8.2 Rekommendationer 
 

Vi anser att Kollegiet för svensk bolagsstyrning bör se över kodens krav på modellen 

”följ eller förklara”. Om syftet med den reviderade koden var att ge utrymme för 

bolagen att själva välja hur de vill använda sig av modellen mot att de presenterar hur 

de använder sig av den bör presentationen innehålla viss information. Genom att 

precisera vad bolagsstyrningsrapporten ska innehålla innebär inte att friheten blir 

mindre men däremot får intressenterna mer information om hur bolagens verksamhet 

ser ut. Detta kan vara bra för att minska informationsrisken vilket även var en del av 

syftet med koden.  

 

Bolagen kan även de se över vad de väljer att presentera i bolagsstyrningsrapporten. Det 

har uppkommit att de lägger ned mer tid på rapporteringen men till vilken nytta? 

Genom att lägga ned tid på något som inte tillför mer information anser vi inte vara 

särskilt kostnadseffektivt. När bolagen lägger ned tid på att upprätta rapporten skulle de 

vinna på att visa intressenterna hur de faktiskt väljer att använda sig av modellen. Detta 

kan leda till ett ökat förtroende och aktieägarna får möjlighet att göra mer korrekta 

investeringsbeslut genom den utökade informationen. På så sätt skulle tiden de lägger 

ned på rapporten bli mer välinvesterad.  

 
8.3 Bidrag 
 

Utgångspunkten i studien som genomförts ligger i den praktiska användbarheten, främst 

ligger ett underlag för kommande forskning snarare än att någon använder sig av 

resultatet i sin vardag. Studien bidrar med att lyfta fram konsekvenserna av den 

reviderade kodens införande. Vi lyfter fram problemet med vilken information som 

presenteras i den externa rapporteringen och problematiken kring “följ eller förklara”-

modellen. Vi vill poängtera att bolag idag lägger ned tid på rapportering som bidrar med 

bristfällig information vilket därmed kunnat användas till något bättre. För aktieägarnas 

del är informationen i bolagsstyrningsrapporten en viktig del för bakgrundsinformation 

om bolagen och kan resultera i mer väl avvägda investeringsbeslut. Standarden på 

informationen i bolagsstyrningsrapporten är idag bristfällig och aktieägarna får ut 

väldigt lite av informationen om de inte är väldigt insatta i ämnet. Detta är ett problem 

även bolagen har nytta av att få kunskap om. De är väldigt beroende av externa 

intressenter och om intressenterna blir fler genom ett ökat förtroende är högst relevant 
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för dem. Vi vill därför även lyfta fram problematiken för både bolagen och Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning då självregleringen utvecklas om syftet ska uppfyllas. Studien 

kan vara en startpunkt för redovisningsstudenter, och andra intresserade som inte är 

bekanta med svensk kod för bolagsstyrning, att se hur bolagen respektive revisorer i 

praktiken arbetar med intern kontroll med hänsyn på den externa rapporteringen.  

 

Det är dock främst för aktieägarna studien bedrivits. De får se hur den finansiella 

rapporteringen påverkats och hur bolagen förändrat arbetet med den interna kontrollen. 

Resultatet att bolagen dokumenterar mer och att fler har vetskap om vikten av intern 

kontroll kan vara av vikt innan investeringsbeslut tas.  

 

Genom att lyfta fram konsekvenserna koden medfört vill vi också visa hur vårt 

teoretiska bidrag kan leda till ett ökat förtroende till näringslivet. Genom att koppla 

samman teorier om intressentkonflikter med intern kontroll och regleringen för 

bolagsstyrning har vi sett att det finns möjligheter till ökat förtroende mellan bolag och 

aktieägare. Aktieägarna kan lättare ta bättre investeringsbeslut genom en tillförlitlig 

extern rapportering.  

 

8.4 Framtida forskning 
       

Under examensarbetet gång har funderingar väckts över närliggande områden till denna 

studie som skulle vara intressanta för vidare forskning. Utifrån våra begränsningar har 

inte alla delar studerats och förslag på dessa områden presenteras nedan.  

 

Då den reviderade koden för bolagsstyrning är relativt ny för mindre och medelstora 

börsbolag skulle vi gärna se en studie av arbetsförändringar om ytterligare några år för 

att se om arbetet med den interna kontrollen och externa rapporteringen förändrats 

ytterligare. Det första året nya regleringar införs kan innebära ett antal år med 

förändringar som inte tydligt syns. Arbete som sker nu syns ibland inte förrän senare 

vilket skulle vara intressant att forska vidare på. Det skulle även vara intressant att 

jämföra arbetet mellan dessa bolag och större bolag.  

 

Koden reviderades sedan ytterligare under 2010 vilket kan vara intressant för att se 

vilka konsekvenser det lett till. Rekommendationer för framtida forskning inom detta 

område skulle kunna görs med syfte på hur investerare idag arbetar med att identifiera 

hur bolagen arbetar med intern kontroll. Vidare vore det även intressant med en studie 

avseende vilka delar av intern kontroll som är mest betydelsefulla sett ur ett 

investeringsperspektiv. 

 

Sedan anser vi även att en fördjupad studie om bolagsstyrningsrapporterna skulle vara 

mycket intressant. Vår studie utgår endast från fyra bolags rapporter och det skulle vara 

intressant att se hur fler bolag presenterar informationen i rapporten.  
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9. Utvärdering av studien 
 
 
 

 
 
 
I detta kapitel presenteras en utvärdering av studien. Vi tar upp studiens trovärdighet 

och äkthet.  

Kapitel 1:  

Problem - 

bakgrund 

Kapitel 2: 

Teoretisk 

metod 

Kapitel 3:  

Bolags- 

styrning 

Kapitel 4:  

Teoretisk  

ramverk 

 

Kapitel 5:  

Praktisk 

metod 

 

Kapitel 6:  

Empiri 

 

Kapitel 7:  

Analys 

 

Kapitel 8:  

Slutsats 

 

Kapitel 9: 

Ut- 

värdering 

av studien 
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9.1 Inledning 
 

Att utvärdera en kvalitativ studie är inte lika enkelt som med en kvantitativ. I den 

kvantitativa studien har du tillgång till exakta svar och de är inte lika beroende av 

tolkningar som vid en kvalitativ studie. I vårt fall har vi utgått från respondenternas svar 

på intervjuerna för att sedan tolka dem, analysera dem och sedan dra slutsatser. Vår 

studie hade till en början för avsikt att enbart behandla förändringar i arbetet angående 

den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen. Under studiens gång och 

framförallt efter intervjuernas utförande visade det sig att mycket handlade om den 

reviderade koden och dess konsekvenser. Hur bolagen valt att använda sig av 

självregleringen och vilken information de valt att presentera till externa intressenter. 

Vår studie förändrades i och med dessa svar och blev mer kopplad till viktiga 

konsekvenser den reviderade koden medfört.  

 
Lämpliga respondenter till vår studie var inte lätt att få tag i. Det finns inte många 

revisorer som arbetar med bolag på small- och mid cap och dessutom både med intern 

kontroll och bolagsstyrning och har tid över. Detta gjorde det svårt att få tag på lämpliga 

respondenter. Desamma gällde respondenterna från bolagen. Många var upptagna med 

den pågående årsredovisningen och förberedelser inför årsstämmorna. Vi har därför fått 

lägga ned mer tid än planerat på att hitta respondenter som passade vår studie.  

 
9.2 Tillförlitlighet 
 
Nylén (2005, s. 14, 158) beskriver att en kvalitativ studies trolighet starkt är förknippad 

med genomförandet och hur datainsamlingen gått till. Genom att presentera studien på 

ett så tydligt sätt som möjligt och återge det empiriska resultatet på ett förståeligt sätt 

hoppas vi öka trovärdigheten för vår studie. Genom att utföra studien på ett korrekt sätt, 

att visa resultatet i dess kontext är enligt Bryman (2011, s. 354-355) kriterier för att en 

studie ska uppfattas som trovärdig. Vi har valt att redovisa det empiriska materialet 

tematiskt med hjälp av citat från respondenterna och tolkningar av dessa citat. Vi 

försöker tydligt förklara vad respondenterna sagt och vilka tolkningar vi dragit. Detta 

för att kunna skilja på våra slutsatser och personernas svar. Vi har vidare valt att skriva 

ned de exakta ord respondenterna använder sig av, även felsägningar och dialektala 

uttryck. Vi vill på detta sätt redovisa exakt det material vi fått in och anser att det är 

viktigare att materialet visas på ett korrekt sätt än att språket inte är helt korrekt. Det är 

trots allt den reviderade kodens konsekvenser vi vill undersöka och för att tolka det på 

ett riktigt sätt anser vi att de exakta uttryck respondenterna använder sig av ökar 

trovärdigheten till studien. Genom att hela tiden granska det empiriska materialet och 

våra tolkningar hoppas vi få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.  
 
Överförbarheten som enligt Nylén (2005, s. 158) beskrivs som möjligheten till att 

överföra studiens resultat till en annan miljö är inte alltid lätt i en kvalitativ studie. Då 

analysen och slutsatsen till stor del kommer från tolkningar från personer i en särskild 

miljö är de svåra att ta ur sin kontext. Resultaten från revisorerna är först och främst 

deras tolkningar över bolagets arbetsförändringar och detta har vi i vår tur tolkat till vår 

studie. Svar som alla respondenter varit överens om kan i viss mån diskuteras i liknande 

studier men däremot är det fortfarande viktigt att förstå att resultaten är gjorda i en viss 

kontext och att andra bolag och andra revisorer troligtvis har andra tolkningar av vad 

som hänt sedan kodens införande. Det är därför mycket upp till läsarna att bedöma om 
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materialet kan överföras till deras användningsområde. Bryman (2011, s. 369) påpekar 

att kvalitativa studier sällan kan användas för en hel population då intervjuerna endast är 

gjorda på fåtalet personer, vilka inte kan räknas som representativa för alla. Däremot 

kan resultatet i viss mån jämföras med resultatet från annan forskning på liknande 

grupper.  

 
9.3 Äkthet 
 
För att få en så äkta studie som möjligt har vi försökt vara tydliga i skillnaden mellan 

respondenternas åsikter, våra åsikter och vår teoretiska referensram. Då det i kvalitativa 

studier är vi som författare som ska lyfta fram det viktiga för studiens syfte gör att vi 

tolkar åsikter och jämför åsikter. Alla respondenter i studien har vi försökt ge en lika 

stor del av empirin. Detta är givetvis inte lätt då vissa respondenter berättade mer än 

andra. När vi valt ut respondenternas åsikter har vi försökt göra det på ett rättvist sätt 

och samtidigt förhålla oss inom ramarna för vad som är av intresse i vår studie.  
 
För att ytterligare öka äktheten har vi försökt vara tydliga i empirin med citat som 

verkligen tillför studien något. Dessa citat är respondenternas ord och de är använda i de 

sammanhang de uppkom.  
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Appendix 1:  Intervjuformulär - Bolagen 

Intervjuformulär – Bolagen 

 

Vi heter Julia Larsson och Emma Nygren och studerar på civilekonomprogrammet vid 

Umeå Universitet. I dagsläget studerar vi vår åttonde termin och skriver vårt 

examensarbete inom redovisning/revision. Målet med vår studie är att undersöka hur 

den svenska koden för bolagsstyrning påverkat den interna kontrollen och finansiella 

rapporteringen för små och medelstora bolag med aktier upptagna för handel i Sverige. 

Vi är därför intresserade av din åsikt av hur arbetet förändrats inom detta område. 

Vår intervjuguide är uppdelad i fyra delar med totalt tio huvudfrågor och till dessa 

frågor finns även ett antal kompletteringsfrågor att ta ställning till. Huvudfrågorna är 

öppna och du får möjlighet att fritt komma med svar och berätta om tankegångar och 

funderingar som leder fram till svaren. Det viktiga är att du tänker igenom hur du 

upplever förändringar i arbetet sedan ni berördes av den reviderade koden för svensk 

bolagsstyrning.  

Inledningsfrågor (bakgrund)  

Din yrkesroll? 

Hur länge har du arbetat i bolaget?  

Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

Svensk kod för bolagsstyrning 

1. Vad upplever du vara den reviderade kodens syfte? 

- För vem är den viktig? (Företagsledning, aktieägare, långivare, externa intressenter, 

annan?)  

- Tycker du att syftet uppfylls? På vilket sätt uppfylls det, på vilket sätt gör det inte det? 

 

2. Hur ser er bolagsstyrning ut idag och hur såg den ut innan ni berördes av den 

reviderade koden? 

- Ansvarsfördelning, arbetsuppgifter 

 

3. Vad anser du om den reviderade kodens modell ”Följ eller förklara”? 

- Självreglering eller lagstadgade regler för att uppnå en effektiv bolagsstyrning? 

Fördelar/nackdelar? 

- Hur använder ni er av självregleringen? 

- Kan du ge något exempel på gånger ni valt att frångå den. 
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4. Har den reviderade koden medfört några problem eller svårigheter? 

- Varför/ varför inte? Kostnad mot framtida fördelar? (tid, pengar, effektivitet) 

 

Intern kontroll och finansiell rapportering 

5. Vilka potentiella möjligheter anser du skapas genom fokus på intern kontroll? 

- Förtroende till näringslivet, externa intressenter, aktieägare, minskade 

intressekonflikter? 

6. Vad anser du karaktäriserar en god intern kontroll? 

- Har synen förändrats sedan ni berördes av den reviderade koden? Bättre/sämre? 

7. Upplever du att den reviderade koden har förändrat arbetet med den interna 

kontrollen inom bolaget? 

- På vilket sätt? Bättre/sämre? 

- Har mer investeringar gjorts? (tidsmässigt, arbetsmässigt, pengamässigt) 

- Kommer ni satsa på mer investeringar i framtiden? 

 

8. Använder ni er av COSO-ramverket för intern kontroll? 

- Varför/varför inte? Annat ramverk? 

- Är det något område inom ramverket som prioriteras för er? Varför? 

 

9. Har den finansiella rapporteringen förändrats efter ni berörts av koden? 

- På vilket sätt? 

- Bättre/sämre? 

- Exempel 

 

 

Avslutande fråga 

10. Något annat förändringsarbete som du kommer att tänka på sedan ni berörts 

av den reviderade koden som vi inte tagit upp? 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Appendix 2: Intervjuformulär - Revisorer 
 

 

Intervjuformulär – Revisorer 

 

Vi heter Julia Larsson och Emma Nygren och studerar på civilekonomprogrammet vid 

Umeå Universitet. I dagsläget studerar vi vår åttonde termin och skriver vårt 

examensarbete inom redovisning/revision. Målet med vår studie är att undersöka hur 

den reviderade koden för bolagsstyrning, som tillkom den 1 juli 2008, påverkat den 

interna kontrollen och finansiella rapporteringen för små och medelstora bolag med 

aktier upptagna för handel i Sverige. Vi är därför intresserade av din åsikt av hur 

arbetet förändrats inom detta område. 

 

Vår intervjuguide är uppdelad i fyra delar med totalt tio huvudfrågor och till dessa 

frågor finns även ett antal kompletteringsfrågor att ta ställning till. Huvudfrågorna är 

öppna och du får möjlighet att fritt komma med svar och berätta om tankegångar och 

funderingar som leder fram till svaren. Det viktiga är att du tänker igenom hur du 

upplever förändringar i arbetet sedan ni berördes av den reviderade koden för svensk 

bolagsstyrning. 

 

Inledningsfrågor (bakgrund) 

Din yrkesroll?  

Hur länge har du arbetat i företaget?  

Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

Svensk kod för bolagsstyrning 

1. Vad upplever du vara den reviderade kodens syfte? 

- För vem är den viktig? (Företagsledning, aktieägare, långivare, externa intressenter, 

annan?)  

- Tycker du att syftet uppfylls? På vilket sätt uppfylls det, på vilket sätt gör det inte det? 

 

2. Vad anser du om den reviderade kodens modell ”följa eller förklara”? 

- Självreglering eller lagstadgade regler för att uppnå en effektiv bolagsstyrning? 

Fördelar/nackdelar? 

- Hur upplever du att bolagen använder sig av självregleringen? Följer många, förklarar 

många? Har du några exempel? 
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Intern kontroll och finansiell rapportering 

 

3. Vad anser du karaktäriserar en god intern kontroll? 

- Har synen förändrats sedan den reviderade kodens införande? Bättre/sämre? 

4. Anser du att den reviderade kodens krav på intern kontroll uppfylls? 

- Uppfylls syftet? Vilka sätt uppfylls/uppfylls inte? 

5. Upplever du att den reviderade koden har förändrat arbetet med den interna 

kontrollen inom bolagen? 

- På vilket sätt? Bättre/sämre? 

- Upplever du att mer investeringar gjorts efter 2008? (tidsmässigt, arbetsmässigt, 

pengamässigt) 

 

6. Har den finansiella rapporteringen förändrats efter 2008? 

 

- På vilket sätt? 

 - Bättre/sämre? 

 - Exempel 

 

7. Har den reviderade koden förändrat arbetet med den interna kontrollen för dig 

som revisor? 

 

- Mer/mindre tid ute hos bolagen? 

 - Mer/mindre kontrollåtgärder? 

- Exempel? 

 

8. Har den reviderade koden medfört några problem eller svårigheter? 

- Upplever du att bolagen är kritiska eller har svårt att följa den reviderade koden?  

- Varför/ varför inte? Kostnad mot framtida fördelar? (tid, pengar, effektivitet) 

- För dig som revisor? 

 

9. Vilka potentiella möjligheter anser du skapas genom fokus på intern kontroll? 

 

- För bolagets sida? (Förtroende till näringslivet, externa intressenter, aktieägare, 

minskade intressekonflikter?) 

- För dig som revisor? 

 

Avslutande fråga 

10. Något annat förändringsarbete som du kommer att tänka på sedan den 

reviderade kodens införande som du anser vi inte tagit upp? 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Appendix 3: Tidigare forskning 
Författare Titel Ämne Teoretiskt 

ramverk 

Metod Resultat 

Archambeault, 

D. S., DeZoort, 

F. T. & Holt, 

T. P. (2008) 

The Need for an 

Internal Auditor 

Report to External 

Stakeholders to 

Improve 

Governance 

Transparency 

Undersöker ifall det behövs en 

intern revisionsrapport (IAR) för 

att öka styrningen samt underlätta 

öppenheten för externa 

intressenter. 

 

 

Agentteorin 18 semikonstruerade 

intervjuer. Respondenterna 

bestod av revisionsutskotts 

medlemmar, analytiker, 

intern revisorer och 

beslutsfattare. 

Övervägande del av respondenterna är positivt inställda till 

IAR rapporten. Det skulle ge de externa intressenterna mer 

information som skulle minska deras informationsrisk. 

Vilket i sin tur kan ge framtida förbättrade relationer med 

investerare. Rapporten ses också som ett positivt 

hjälpmedel med att adressera frågor om vad intern kontroll 

innebär och en ökad öppenhet kan leda till ökad 

standardisering av kvaliteten, därmed investera i intern 

revision. 

Arcot, S., 

Bruno, V., 

Faure-

Grimaud, A. 

(2010) 

Corporate 

governance in the 

UK: Is the comply 

or explain approach 

working? 

En undersökning om “följ eller 

förklara”-modellen fungerar i 

Storbritannien. 

”Följ eller 

förklara”-

modellen i The 

Combined Code 

De använder sig av en unik 

databas med 245 icke-

finansiella företag under 

perioden 1998-2004 för att 

mäta hur modellen fungerat 

inom företagen. 

De ser att fler företag börjat ”följa” the combined code och 

många använder sig av en form av standard då de 

”förklarar”. Förklaringen är ofta bara en beskrivning av att 

de inte följer, snarare än en förklaring& motivering. De 

anser att aktieägarna får ett viktigt ansvar att kontrollera 

företagen, så de får all information de bör få. 

Arwinge, O. 

(2010) 

Internal control-A 

study of the concept 

and themes of 

Internal Control 

Undersökning om intern kontroll 

ur ett revisonsperspektiv. Intern 

kontroll har beskrivits som ett sätt 

att öka effektiviteten i revisionen 

samt för företagens del minimera 

risker. Nu är det mera fokus på 

tydligare ansvar och transparens 

Intern kontroll, 

COSO-modellen 

Litteratur-studie. Där man 

använt sig av databaser, 

Business Source Premier, 

Econlit, Emerald, Science 

Direct, ABI/INFORM och 

Elsevier Science. 

Kompletterades med 

vetenskapliga tidskrifter 

Svårt att definiera intern kontroll utan betyder olika för 

olika personer. Begreppet kan dock kopplas till finansiell 

rapportering. Bolagsstyrning, lagar och regler ställer högre 

krav på att bolag i dag har väl utvecklade system för intern 

kontroll. Finns indikationer att intern kontroll kan förhindra 

bedrägeri och resultera i bättre resultat för företagen. 

Ashbaugh-

Skaife, H., 

Collins, D. W., 

Kinney JR, W. 

R. & Lafond, 

R. (2008) 

The Effect of SOX 

Internal Control 

Deficiencies on 

Firm Risk and Cost 

of Equity 

Utgår från (SOX) där man 

utvärderar resultatet av 

implementeringen och ledningens 

utveckling av intern kontroll 

effektivitet. Man granskar 

kostnader mot fördelar mot 

internkontroll. 

Sarbanes-Oxley 

Act (SOX) 

Insamlingen av data består 

av Intern kontrollsvagheter 

(ICD) som fås av Securities 

and exchange commision 

(SEC) från nov 2003-sept 

2005.  

 

Resultatet av undersökningen visar att företag med brister 

inom den interna kontrollen även systematiskt har högre 

risk men även kostnaden för eget kapital är högre.  

Bristen på intern kontroll resulterar i mindre trovärdig 

finansiell rapport, därmed ökar informationsrisken för 

externa intressenter som yttrar sig i högre kostnader för 

eget kapital. 
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 Kompletterar med två 

databaser där man 

handplockade (ICD) efter 

2005. Genomförde tvärsnitt 

test, data urvalet bestod av 

587 (ICD) företag och 3024 

icke (ICD) företag. 

 

Carlsson, R. H. 

(2007) 

Swedish Corporate 

Governance and 

Value Creation: 

owners still in the 

driver´s seat 

Studien grundar sig i viktiga 

egenskaper i den svenska 

bolagsstyrningen och hur den 

skiljer sig gentemot bland annat 

SOX. 

Bolagsstyrning  I många svenska bolag finns det en ledande ägare, som ofta 

stannar i bolaget för en längre tid. Det svenska näringslivet 

domineras av stora multinationella bolag. Det finns en 

tydlig uppdelning på arbetsuppgifter mellan ägare och 

ledning. 

Cohen, J., 

Krishnamoort

hy, G. & 

Wright, A. 

(2010) 

Corporate 

Governance in the 

Post-Sarbanes-

Oxley Era: 

Auditors' 

Experiences. 

Granskar vad som hände efter att 

bolagsstyrningen (SOX) 

tillkomst. Definitionen av vad 

bolagsstyrning innebär klargörs. 

Agentteorin, 

Institionell teorin 

& Sarbanes 

Oxley Act 

(SOX) 

Semistrukturerade intervjuer, 

respondenterna bestod 11 

chefer och 19 partners. Där 

tre av de fyra stora 

revisorsfirmorna är 

representerade. 

Undersökningen visade att majoriteten av respondenternas 

arbete har förändrats efter att bolagsstyrningen tillkom.  

Revisorerna har en betydande roll, där samarbetet med 

företagsledning, revisionskommittén och styrelsen är viktig 

för att säkerställa en bra kvalitet i den finansiella 

rapporteringen. Vid planering av revisionen finns mera 

regler. Revisionskommittén tar större ansvar idag och vågar 

konfrontera ledningen. Innan regleringen var det mera 

inriktat på revisorerna. 

Deumes, R., 

Knechel, R. W. 

(2008) 

Economic 

Incentives for 

Voluntary 

Reporting on 

Internal Risk 

Management and 

Control Systems 

Undersöker chefers ekonomiska 

incitament för frivilliga 

rapportering om intern kontroll 

och riskhantering. Vid 

undersökningstillfället fanns ej 

regler kring intern 

kontrollrapportering. 

Agentteorin, 

intern kontroll, 

COSO-

modellen, SOX 

Insamlingen av data bestod 

av nederländska bolag 

noterade på Amsterdam 

Stock Exchange under 

perioden 1997-1999. Totalt 

bestod urvalet av 

respondenter från 490 bolag. 

Resultatet av studien visade på ett positivt samband att 

frivillig rapportering kan hänföras till att bolag vill minska 

information och agentkostnaderna. Denna ”låga reglering 

miljö” indikerar ändå på att företagsledningen utför intern 

kontroll rapportering för att reducera effektivitetsproblem. 

Dey, A. (2008) Corporate 

Governance and 

Agency Conflicts 

Undersöker om bolagsstyrning 

har ett samband med 

agentkonflikter i bolag. 

Bolagsstyrning 

& agentteorin 

En kvantitativ studie där 

insamlingen av data skedde 

under år 2000. 

Handplockade data från 

revisorer och styrelser. I 

studien ingick 1887 stycken 

företag. 

De styrningsmekanismerna som bolagen har är resultatet av 

bolagets affärs- och ekonomiska miljö. Bolag med högre 

incitament till agentkonflikter har ofta bättre 

styrningsmekanismer enligt studien. Genom en bra 

bolagsstyrning och en öppenhet med information är målet 

att få ett ökat värde till aktieägarna. 
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Jensen, M., 

Meckling W. 

(1976) 

Theory of the firm: 

Managerial 

behavior, Agency 

costs and ownership 

structure. 

 

 

Integrerar agentteorin med 

äganderätt. Tillväxten i Bolagen 

samt bolagen påverkar även 

samhället  

Agentteorin  Agentkostnader är lika verkliga som vilka andra kostnader. 

Nivån på agentkostnader beror på lagar, sedvänjor 

utformning av kontrakt. Både reglering och utformning av 

kontrakt är nödvändigt för dagens moderna bolag och kan 

minimera agentkostnader. 

Franck, P. 

(2009) 

Characteristics of 

internal control 

amelioration. 

 

Undersöker hur Svenska listade 

bolag väljer att investera i intern 

kontroll för att utveckla ett bra 

system. Undersöker även 

effekten/upplevda nyttan med att 

investera i intern kontroll 

Intern kontroll, 

COSO-modellen 

och 

Bolagsstyrning 

Kvalitativ/kvantitativ 

undersökning i två delar: 1 

del: Urvalet består av listade 

bolag OMXS small, mid och 

large cap, 2007 i Sverige. 

Enkätundersökning till 255 

bolag och respondenterna 

består av ekonomichefer.  2: 

del: 91 bolag där man 

undersökte årsrapporterna 

Resultatet av undersökningen visade att bolag som har fler 

aktieägare och som idkar handel utomlands har investerat 

mer i intern kontroll system. Medan belånade företag har 

en lägre kvalitet på sin intern kontroll. 

Franck, P., 

Sundgren S. 

(2010) 

Den upplevda 

nyttan med intern 

kontroll 

-en studie av 

svenska noterade 

bolag 

Syftet med studien är att 

undersöka hur Svenska bolag 

satsat på intern kontroll, sedan 

tillkomsten av bolagsstyrning. 

Även undersöka den upplevda 

nyttan. 

Bolagsstyrning, 

Intern kontroll & 

COSO-

modellen. 

Kvantitativ undersökning. 

Enkätstudie genomfördes 

2007 där OMXS noterade 

bolag som var berörda av 

koden. Totalt bestod urvalet 

av 255 respondenter där 97 st 

respondenter deltog i 

undersökningen, vilket gav 

en var svarsfrekvens på 38%. 

Fördelningen av de svarande 

var 70% ekonomichefer och 

resterande av annan 

befattning. 

Resultatet visade att större bolag har satsat mer på intern 

kontroll än mindre.  Anledningar till detta kan vara att 

bolag med högre omsättning, flera aktieägare och mera 

aktiv på aktiemarknaden kan uppleva det som 

kostnadseffektivt att satsa på intern kontroll. Resultatet 

indikerar även ett positivt samband att de framtida 

satsningarna kommer att öka, för de bolag som investerat i 

intern kontroll upplever att det är lönsamt. Den största 

anledningen med den upplevda nyttan är att risken för 

felrapportering minskat. 

Georgakopoulo

s, G., 

Sotiropoulos, 

I., Vasileiou, K. 

Z., Verleun, M. 

The Sarbanes-Oxley 

Act and Accounting 

Quality: A 

Coprehensive 

Examination 

Undersöker vilket inflytande SOX 

hade på kvalitén i den finansiella 

rapporten. 

Sarbanes-Oxley 

Act, konservativ 

redovisning, 

earnings 

management 

 Generellt har SOX haft en positiv effekt på 

redovisningskvalitén. Resultaten av en ökande 

konservatism efter införandet var endast signifikant under 

perioden 2000-2003 och inte långsiktigt.  
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(2011) 

 

Undersökningen visar också att medelvärdet av godtyckliga 

periodiseringar har minskat efter införandet av SOX. 

Healy, P. M., 

Palepu, K. G. 

(2001) 

Information 

asymmetry, 

corporate 

disclosure, and the 

capital markets: A 

review of the 

empirical disclosure 

literature 

Undersöker ledningens val 

angående rapportering och 

informationsupplysning. 

Finansiell 

rapportering, 

information och 

öppenhet, 

agentteorin 

De använder sig av tidigare 

forskning för att upptäcka 

vilka frågor som finns 

obesvarade och förändringar 

i ekonomin vilket framkallar 

nya frågor. 

Studien visar att finansiella rapporteringen bidrar med 

värdefull information till investerare. Finansiella analyser 

adderar värde genom val från den finansiella 

rapporteringen, och genom prognoser för framtiden. Det 

finns en marknadsdriven efterfrågan för revisorer. Både de 

finansiella analytikerna och revisorerna har 

intressekonflikter. Ledningens val i den finansiella 

rapporteringen har mycket att göra med kontrakt, politiska 

kostnader, prestation och kapitalmarknadsfunderingar. 

Styf, E. (2011) Styrelsens ansvar 

för den interna 

kontrollen 

Undersöker styrelsens ansvar 

gällande den interna kontrollen 

och Svensk kod för 

bolagsstyrning. Jämför även den 

svenska koden med anglosaxiska 

regler för bolagsstyrning. 

Svensk kod för 

bolagsstyrning, 

Intern kontroll, 

COSO-

modellen, 

Agentteorin 

Tio stycken djupintervjuer av 

styrelseledamöter som 

berörts av Kodens införande. 

13 internkontrollrapporter 

har också analyserats för år 

2007. Denna rapport har 

jämförts med COSO-

ramverket för intern kontroll. 

Resultatet av studien visar att både regelsättare och svenska 

styrelseledamöter har oklara bilder över vad intern kontroll 

innebar och dess nytta. Den interna kontrollen bygger på 

stor del på ett samarbete mellan styrelsen och 

företagsledningen vilket kan skapa ett problem enligt 

principal Agent-teorin, vilket inte har analyserats i någon 

större utsträckning. Vidare visar studien att styrelsens 

ansvar till den interna kontrollen mycket bygger på vad 

som gynnar företaget. Om inte investerare, regelsättare och 

media inte bevakar företagens interna kontroll kommer 

intresset till detta jobb avta. 

Öhman, P 

(2007) 

Perspektiv på 

revision: 

tankemönster, 

förväntnings gap 

och dilemman. 

Undersöker och beskriver 

revisorers och intressenters 

uppfattningar om revisorernas 

granskning och bedömning av 

noterade bolags redovisnings- 

information. Eventuellt 

undersöker om det är möjligt att 

anpassa revisionen med hänsyn 

till olika parters intressen. 

 

Agentteorin, 

Intressentmodell

redovisning-

steori, 

revisionsprocess, 

revisonsbevis. 

Kvalitativ undersökning, 

bestående av två delar. 

Del 1: 82 revisorer, 

undersökte individers 

tankemönster. Del 2: 
intervjuades 73 

redovisningsberättigade 

intressenter: 55 investerare, 

17 kreditgivare och en 

skattespecialist från 

skatteverket. 

 

Lämnar förslag om att anpassa revisionen med hänsyn 

tagen till olika intressen som identifierats. Bristen på 

genomskinlighet är försvårande för intressenterna och 

därmed hämmande för revisionen som även viktig ur 

samhällssynpunkt. Samtidigt som det finns skäl att utöka 

rapporteringen till intressenterna måste hänsyn tas till 

revisorernas position. 
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