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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät, utan er 
medverkan hade vår studie blivit svår att genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Olle 
Westin, som har givit oss värdefull hjälp under uppsatsarbetet. Vi vill dessutom tacka våra 
opponenter för väl genomförda och ambitiösa opponeringar med konstruktiv kritik, tips och 
råd om hur vi har kunnat förbättra vår uppsats. Vi vill även tacka vår examinator Gunilla 
Myreteg. 
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Viktor Johansson       Stefan Wendelin 
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Sammanfattning 
 
Svensk kod för bolagsstyrning trädde i kraft 1 juli 2005, Sverige var då ett av de sista 
länderna i Europa med att skaffa sig en kod. Anledningen till att koden introducerades var för 
att höja kunskapen om och öka förtroendet för svensk bolagsstyrning, samt att stärka 
näringslivets effektivitet och konkurrenskraft, detta både inom och utanför Sveriges gränser. 
Att koden kom just då hade att göra med de stora redovisningsskandaler internationellt sett 
med Enron och Worldcom som exempel men också med anledning av de felaktiga 
bonussystem som i Sverige innefattar Skandia, där Skandias förre VD Lars-Eric Petersson i 
dagarna dömts till 2 års fängelse. 
 
De bolag som omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning är alla bolag på A-listan samt de på 
O-listan med ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor. Totalt handlar det om 84 st 
bolag. 
 
Denna uppsats syftar till att beskriva hur de berörda företagen på A- och O-listan har mottagit 
koden med avseende på motstånd till förändring, samt förklara vad motståndet beror på. För 
att besvara syftet skickades en enkät ut till samtliga bolag. Enkäten utformades för att mäta 
variablerna förändringsgrad, svårigheter med införandet och graden av nytta med koden, 
vilka konstruerades utifrån institutionell teori och teori kring motstånd mot förändring. Av 
den totala populationen på 84 st företag svarade 44 st på enkäten, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 52 %. 
 
Utifrån teorin och den inhämtade empirin, drogs följande slutsatser. Det har konstaterats att 
bolagen inte har haft några större svårigheter med att implementera koden. De befintliga 
rutinerna i bolagen kan inte heller anses förklara hela motståndet. Det är snarare den ökade 
administrationen som inte har legitimitet genom att det finns en tveksamhet till kodens nytta, 
som förklarar förändringsmotståndet. 
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1 Inledning 
Redovisningsskandalerna i USA och England har haft följdverkningar i hela världen varpå det 
har utvecklats nationella koder för styrning av bolag. I Sverige trädde den svenska 
motsvarigheten till SOX, Svensk kod för bolagsstyrning (koden), i kraft juli 2005.1 
 
Nu under våren 2006 har koden börjat praktiserats i svenska företag och bolagsstämmor och 
bolagsstyrningsrapporter har genomförts för första gången. Regler kring bolagsstyrning har 
funnits i Sverige och Europa sedan tidigt 1900-tal, men först sedan de uppmärksammade 
skandalerna i Enron och WorldCom i USA uppdagades har greppet kring bolagsstyrning och 
god intern kontroll hårdnat betydligt.2 Det amerikanska regelverket Sarbanes Oxel Act (SOX) 
har gett ringar på vattnet, då även många svenska bolag noterade på den amerikanska börsen 
omfattas, det gäller också dotterbolag till amerikanska bolag även om dotterbolagen finns i 
andra länder.3  
 
Utvecklingen inom området bolagsstyrning väcker vårt intresse när vi ser hur regler från 
omvärlden påverkar företagande i Sverige på ett väldigt konkret sätt. De ökade kraven på 
självreglering tvingar bolagen att anpassa sig till omvärlden för att öka förtroendet hos 
allmänhet och investerare. Förtroendet för bolag i Sverige är sannolikt en angelägenhet för 
alla intressenter. Faktum är dock att den svenska koden har drivits igenom på initiativ av 
staten. Den version av koden som tillämpas idag är inte lagstadgad, utan snarare en 
rekommendation, men som underförstått innebär att företagen förväntas anpassa sig. 
 
I Sverige presenterades den svenska kodens första utkast i december 2004. Bolagsstyrning 
(corporate governance), handlar om att styra bolag på ett sådant sätt att aktieägare och övriga 
intressenter får avkastning på sitt investerade kapital och därigenom bidrar till ett sunt och 
fungerande näringsliv, samt för att marknadens förtroende för bolagen och deras förvaltning 
skall upprätthållas. Koden omfattar alla bolag på A-listan och de på O-listan med ett 
marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor.  Detta har inneburit förändrade krav på 
bolagens redovisning och mycket tid och pengar har lagts ned på att implementera koden i de 
berörda bolagen. Reaktionerna har inte låtit väntats utan det har kommit mycket negativ kritik 
men också en del positiv.4  
 
En viktig skillnad, i jämförelse med exempelvis SOX, är dock att koden inte är en lag utan en 
”rekommendation” som förväntas följas. Forskning visar att rekommendationer som inte följs 
riskerar att bli föremål för lagstiftande åtgärder5. 

1.1 Problematisering 
Parallellt med kodens framtagande förberedde Regeringen lagförslag om beslutandeprocessen 
för ersättningar till bolagens ledningar, vilket är ett av de områden som koden är ämnat att 
reglera6. Det sänder en tydlig signal till näringslivet - om inte självregleringen fungerar 
kommer lagstiftning på området. Precis som i exemplet ovan med ersättningar till 
bolagsledningar finns alltid det underliggande hotet att staten tar kommandot och lagstiftar 
när näringslivet inte beter sig som de önskar. Detta ligger i linje med tidigare forskning där 
det noterats att bakom varje institutionaliserad förväntan ligger hotet om åtgärder som tvingar 

                                                 
1 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Thorell – Molin (2006) 
5 Covaleski (1988) 
6 Carlsson, Dagens Nyheter (2005-02-26) 
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till anpassning7. Skulle inte de normer som tas fram i form av Svensk kod för bolagsstyrning 
ha den verkan som staten önskar är det sannolikt att den politiska makten lagstiftar på 
området. 
 
Med detta som bakgrund väcktes vårt intresse för att undersöka dels den nytta företagen ser 
med Koden, men även försöka kartlägga det motstånd som kan tänkas finnas bland företagen 
mot att följa detta regelverk som nu förväntas av dem att följa. Vi tar utgångspunkt/hjälp av 
terminologi hämtad från institutionell teori för att undersöka och beskriva motstånd till 
förändring med avseende på Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
I en uppsats författad vid Handelshögskolan 2005 ansåg representanter för fem företag på A- 
och O-listan att koden varken kvalitetssäkrade den interna kontrollen eller ökade förtroendet 
för näringslivet.8 Samma slutsats drogs av författarna till en magisteruppsats vid Luleå 
tekniska universitet. Även denna uppsats använde sig av en kvalitativ metod för 
undersökningen av fyra publika företag som berördes av Koden.9 Att kvalitetssäkra 
internkontrollen och öka förtroendet för näringslivet är kodens huvudsyfte. Om det är så att 
företagen inte anser att dess syfte uppfylls är det sannolikt att företagen är negativa till kodens 
nytta. Slutsatserna i dessa uppsatser kan inte generaliseras till andra företag men indikerar en 
negativ inställning till koden. Kunskap om företagens inställning till om koden fyller något 
syfte kan därför tillföras genom en kvantitativ studie. 
 
Nu under våren 2006 har koden börjat praktiseras i företagen och bolagsstämmor och 
bolagsstyrningsrapporter har genomförts för första gången. Inställningen till och effekterna av 
kodens implementering i detta skede väcker intresse för undersökning. Vilken är 
uppfattningen om koden bland företagen idag? De som har framfört positiv kritik har hävdat 
att internkontrollen blir effektivare och att öppenheten blir större, vilket kan härledas till 
nyttan med koden. Detta leder fram till frågan om företagen verkligen kan se nyttan med 
koden? Debatten och de undersökningar vi tagit del av antyder dock att företagen har svårt att 
se nyttan med koden i förhållande till de kostnader den medför. Leder detta till motstånd till 
koden bland företagen? Kan en sådan negativ inställning till kodens inverkan vara en naturlig 
reaktion på förändring? Som vi tidigare påpekat har alla företag som omfattas av koden nu 
genomfört en första årsredovisning och bolagsstämma med koden och erfarenheter av detta 
har gjorts. Företagen har kommit ett steg längre i förändringsprocessen och koden har börjat 
implementeras fullt ut. Därför vill vi undersöka vilka konsekvenser de kan se och hur de 
ställer sig till dem. 

1.2 Frågeställning 
♦ Hur skiljer sig mottagandet av koden mellan A och O-listan? 
♦ Finns det förändringsmotstånd mot koden och i sådant fall hur ser det ut? 

1.3 Avgränsning 
En avgränsning görs till de företag som senast inför bolagsstämman 2006 skall implementera 
koden. Avgränsning görs även till den institutionella teorin och DiMaggio, Powells och Scotts 
teoribeskrivning av den regulativa pelaren vilken tar upp tvingande förändring och 
likformighet. 

                                                 
7 Covaleski (1988) 
8 Lärka – Carlsson – Christensen (2005) 
9 Karlsson – Lundqvist (2005) 
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1.4 Undersökningens syfte 
Att beskriva och förklara hur de berörda företagen på A- och O-listan har mottagit koden, 
samt att förklara i vilken mån ett motstånd till koden kan existera. 



Svensk kod för bolagsstyrning – motstånd till förändring 
 

 4

2 Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Beroende på hur studien utformas förhåller sig författaren till teorin och praktiken på olika 
sätt. Det deduktiva förhållningssättet innebär att samlad kunskap inom området som ska 
undersökas ligger till grund för den empiriska undersökningen.10 Utifrån teorin på området 
kan en intresseriktning deduceras som ligger till grund för datainsamlingen.11 Det är utifrån 
det deduktiva förhållningssättet som kunskapen om koden och institutionell teori om motstånd 
använts för att utforma och styra datainsamlingsprocessen. När resultaten av undersökningen 
står klara kan det finnas anledning att gå åt motsatt håll och jämföra resultaten med teorin 
genom induktion. Det innebär att konsekvenserna av resultaten och hur de påverkar den 
bakomliggande teorin beskrivs.12 Undersökningen kommer ta utgångspunkt i institutionell 
teori och teori om organisatoriskt förändringsmotstånd samt tvingande likformighet, i syfte att 
beskriva och förklara motståndet koden mött. 

2.2 Valt perspektiv 
Syftet med rapporten är att undersöka hur koden har mottagits av de berörda företagen på A- 
och O-listan. Analysen kommer att grundas på de åsikter dessa företag har. Då det är det 
eventuella motståndet hos de berörda företagen som skall beskrivas har vi intagit företagens 
användarperspektiv för undersökningen. En syn som präglar företagens perspektiv är som 
tidigare diskuterats att koden är av regulativ art och är en del i självregleringen. Det innebär 
att företagen har begränsad frihet och tvingas rätta sig efter regelverket. Eftersom vi intar 
företagens perspektiv i denna undersökning kommer resultaten vara vinklade mot och endast 
gälla för denna intressentgrupp. 

2.3 Övergripande tillvägagångssätt 
Då koden är ett nytt regelverk anser vi det vara av vikt att samla in och grunda 
undersökningen på så aktuell data som möjligt. Vi har valt en kvantitativ ansats valts som 
resulterar i att data samlas in vid tiden för undersökningen. Orsaken är att slutsatser ska kunna 
dras om alla företag som omfattas av koden. Den medger inga möjligheter till att djupare 
förklara motståndet till koden i företagen. Däremot ger metoden möjlighet att beskriva hur 
motståndet ser ut och förklara något av dess orsaker. Det är den beskrivningen och 
förklaringen av förändringsmotståndet som definieras som uppsatsens uppgift i 
frågeställningen och som ska svara mot syftet. Eftersom anpassningen koden medför är 
påtvingad förändring vill vi genomföra en attitydundersökning för att identifiera och förklara 
motståndet. Det är de av koden berörda företagen som tillfrågas och deras svar kommer att 
analyseras utifrån teorier om motstånd till förändring. Metoden vi ämnar använda oss av för 
att samla in data är en elektronisk enkät som sänds ut till samtliga företag som är bundna av 
koden vid tidpunkten för bolagsstämma år 2006. 
 
Till att börja med genomfördes en genomgång av problemområdet för att se vad som låg 
bakom framtagandet av koden och vilket syfte den har. Detta gjordes genom att studera 
förarbeten och internationell utveckling på området. Därefter studerades debatten om koden 
och potentiella källor till motstånd identifierades. För att förstå mekanismerna bakom det 
motstånd som den mött har teorier om motstånd till förändring studerats. Utifrån funna källor 

                                                 
10 Bryman (2002), s. 20 
11 Ibid s. 78 
12 Ibid s. 21 
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till motstånd och kodens syften, har sedan frågor formulerats som ska beskriva och förklara 
det motstånd till den förändring som koden innebär. 

2.3.1 Val av population 
Undersökningen innefattar insamlandet av en större mängd kvalitativa variabler som ska 
kvantifieras för att besvara uppsatsens problemfråga. Datainsamlingsmetoden är avgörande 
för om några mönster ska kunna urskönjas vid analysarbetet. För att det även ska vara möjligt 
att generalisera slutsatserna till den bakomliggande populationen och hävda att resultaten är 
unika för den specifika grupp undersökta företag krävs att informationen är framtagen på ett 
statistiskt korrekt sätt13. I detta fall genomförs en totalundersökning, det vill säga att alla 
individer i populationen undersöks. Undersökningens population bestämdes till publika 
företag på Stockholmsbörsens A-lista och företag med ett marknadsvärde som överstiger 3 
miljarder på O-listan. Det är dessa 84 bolag som inför bolagsstämman 2006 måste följa 
Svensk kod för bolagsstyrning. Kravet att följa koden beror inte bara på att det är beslutat så, 
det beror också på att det är ett noteringskrav på Stockholmsbörsen.14 

2.3.2 Enkäten 
För att säkerställa att respondenten hade tillräckliga kunskaper att besvara frågorna i enkäten 
sändes e-post till kontaktadresserna på bolagen. I brevet presenterades ämnet och syftet med 
studien, vilka vi var och i vilket samband studien genomfördes. Brevet förklarade även att vi 
önskade få det vidarebefordrat till ekonomiansvarig, bolagsjurist, administrativ chef eller 
annan person på företaget som hade de bästa kunskaperna att besvara enkäten. Bedömningen 
gjordes att personen med de rätta kunskaperna fanns i ledningen eller i nära anslutning till 
ledningen i någon av de funktionerna som nämnts ovan. 
 
En länk i brevet tog respondenten till ett elektroniskt formulär som kunde fyllas i på Internet 
helt anonymt. Enkäten inleddes med en kortfattad inledning som förklarade varför vi ställde 
frågor och vikten av deras medverkan i undersökningen. De data som genererades efter att 
varje respondent besvarat enkäten registrerades i tabeller i en databas som sedan kunde 
sammanställas och analyseras. Tillvägagångssättet var kostnadseffektivt och tidsbesparande 
eftersom den rådata vi erhöll redan var elektronisk och samlad på ett ställe. Genom att varje 
respondent tilldelades ett unikt id-nummer, säkerställdes att endast ett svar per respondent 
kunde registreras. Samma id-nummer användes till att skicka påminnelser till dem som inte 
hade svarat på enkäten. Detta gjordes vid tre tillfällen och respondenterna var fortfarande 
kodade för att bibehålla anonymiteten. 
 
Enkätfrågor utformades som skulle ge information om de tre variablerna; graden av 
förändring, svårigheter med förändring samt graden av nytta koden medför för företagen. 
Totalt ställdes 14 frågor som skulle ge svar på respondenternas uppfattning. De frågor som 
ställs utifrån de tre variablerna ska förklara och beskriva den underliggande variabeln 
motstånd. Synen på förändring enligt institutionell teori är att människor har ett 
grundläggande motstånd till förändring vilket diskuteras i 4.6. Motståndet är det som kan 
uppstå vid införandet av koden som innebär en förändring i arbetssätt för företagen. Med 
förändring menas den anpassning företagen tvingas göra för att följa koden. I teorikapitlet 
beskrivs koden och Institutionell teori om förändring och motstånd till förändring. 
Resonemangen om förändring och motstånd i de vetenskapliga artiklar som presenteras i 
teorikapitlet har legat till grund för utformandet av frågorna i enkäten. Koden och dess 
egenskaper har använts för att frågorna specifikt ska behandla och beskriva motståndet till 
koden vid dess implementering i bolagen. 
                                                 
13 Bryman (2002), s. 93. 
14 Stockholmsbörsen, OMX Group (2006) 
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Enkäten började med att respondenterna tillfrågades vilken lista de var noterade på. Orsaken 
var att vi ville ha möjligheten att se om det fanns några skillnader i resultaten mellan A- och 
O-listan. Därefter följde frågor som avsedde att mäta de tre variablerna som beskrivits ovan. 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur företagen har mottagit koden med avseende 
på motstånd till förändring. Förändringsgraden är en underliggande variabel som ska förklara 
motståndet till koden. Därför undersöktes hur stor förändring anpassningen inneburit samt vad 
förändringen bestod av. Det gjordes genom två frågor om förändring i arbetssätt. Orsaken var 
att undersöka om anpassningen till koden verkligen är en förändring och inte bara något som 
förefaller vara en förändring vilket grundades på Burns & Vaivio’s diskussion om förändring 
(se 4.4). På den andra frågan skulle respondenten svara på om koden hade inneburit någon 
förändring i arbetssätt i deras företag. Frågan besvarades med en öppen fråga där 
respondenten fick skriva med egna ord. Till hjälp gavs exempel på effekter implementeringen 
av koden kan medföra (se bilaga 1). Dessa exempel var uppsatta utifrån teorin och ett 
medvetet val för att kunna använda svaren vid analysarbetet. Avsikten var att vägleda 
respondenten i så stor grad att de förstår vad som efterfrågas. Exemplen togs dels fram utifrån 
de förändringar som debatten har förts kring, exempelvis anlitande av konsulter och dels vad 
koden säger om krav på formellt utförande, exempelvis ökad administration. På så vis erhölls 
information om vad respondenterna ansåg att förändringen bestod av. För att få en bild av hur 
respondenterna ansåg att koden hade förändrat deras arbetssätt ställdes ytterligare en fråga 
med fyra slutna svarsalternativ. Frågan utformades med ordinalskala beståendes av fyra 
alternativ med extremerna, ”Håller med” och ”Håller inte med”. Vi är medvetna om risken att 
svarsalternativen inte helt och hållet passar respondentens uppfattning, därför avslutas 
blocken med frågor på alla tre variablerna med ett öppet svarsalternativ. 
 
Den andra variabeln, svårigheter med införandet mättes genom att respondenterna fick 
möjlighet att välja alternativ på svårigheter som kan uppstå. Dessa alternativ togs fram med 
utgångspunkt i artiklarna av Granlund, Burns & Vaivio och Johansson & Baldvinsdottir som 
tas upp i den teoretiska referensramen. Svårigheter med införandet har samband med graden 
av förändring respondenterna upplevt. Om förändringen har upplevts som liten har 
följaktligen färre faktorer upplevts som försvårande. Även här uppmanades respondenten att 
svara fritt med egna ord. 
 
Det sista blocket med frågor beskriver graden av nytta med koden. Frågorna besvaras, precis 
som frågorna på graden av förändring, genom påståenden som besvarades på en ordinalskala 
med fyra alternativ med extremerna,” Håller med” och ”Håller inte med”. Det centrala 
begreppet är nyttan med koden och därför har syftet med koden och debatten kring kodens 
nytta även spelat stor roll när frågorna formulerats. Naturligtvis har frågorna också en 
utgångspunkt i de teoretiska diskussioner som förts i de vetenskapliga artiklar som presenteras 
i den teoretiska referensramen. Exempelvis har Granlunds drivkrafter för förändring legat till 
grund för delfrågan, om koden bidrar till effektivare internkontroll eller ej. Till sist gavs även 
här möjligheten att svara öppet, så att respondenten med egna ord fick uttrycka sina åsikter. 
Den genomgående tanken med de öppna svarsalternativen var att täcka in så stor del som 
möjligt av respondenternas attityd till koden och fånga in omständigheter kring koden som 
inte tidigare beaktats. 

2.3.3 Litteraturinsamling 
Den litteratur som vi använt oss av i studien söktes upp genom universitetsbibliotekets katalog 
Voyager vid Örebro universitet. I några fall har litteraturtips hittats i litteraturförteckningar 
från vetenskapliga artiklar och tidigare uppsatser inom området. Vetenskapliga artiklar har 
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studerats för att förstå teorin kring tvingande likformighet och motstånd till förändring. De 
verktyg vi använt oss av för att söka upp litteraturen hittade vi till största del i ”ämnesguiden” 
på Örebro universitet biblioteks hemsida under kategorin företagsekonomi. Speciellt 
användbara har sökmotorerna, Elin, Libris, Affärsdata och Artikelsök, visat sig vara. Exempel 
på sökord som har använts är ”Motstånd till förändring”, ”resistance to change”, ”Coercive 
isomorphism”, ”likformighet” och ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Regelverket Svensk kod 
för bolagsstyrning som ligger till grund för tillämpningen av koden har varit ett viktigt 
dokument för undersökningen och har bland annat använts för att identifiera vilket syfte och 
vilken nytta koden har. Vi har även hämtat en broschyr om Svensk kod för bolagsstyrning 
utgiven av Ernst & Youngs på företagets huvudkontor i Stockholm. 

2.4 Trovärdighet 
Det är många faktorer som påverkar studiens trovärdighet, exempelvis insamlingsmetoder och 
populationens förkunskaper i ämnet. I begreppen validitet och reliabilitet fångas en stor del av 
dessa in. Ett objektivt förhållningssätt är även av vikt. Genom att använda begreppen för att 
beskriva hur denna studie påverkats av dessa faktorer ska läsarens möjligheter att bedöma 
trovärdigheten i studien öka. 

2.4.1 Validitet 
Begreppet rör frågan om huruvida en eller flera variabler som utformats i syfte att mäta en 
företeelse verkligen mäter den företeelsen15. Det vill säga felkällor i undersökningen som 
påverkar validiteten. Vi är medvetna om att den inre validiteten i denna typ av kvantitativa 
studier vanligtvis är låg. Det är svårt att utifrån den information som samlats in fastslå en 
bestämd orsaksriktning. Det beror på att en kvantitativ studie av detta slag oftare ger 
samvariationer mellan de undersökta variablerna än andra studier som otvetydigt presenterar 
kausala samband. Med den bakgrunden kommer vi vara försiktiga med att konstatera 
orsakssamband i vår studie. Den yttre validiteten har däremot potential att bli relativt hög 
eftersom vi observerar samtliga individer i populationen.16 Dock har vi registrerat ett stort 
bortfall som påverkar validiteten negativt. Bortfallet presenteras nedan i ”tabell 1”. 
 
Utformningen av enkäten är viktig för att respondenterna ska uppfatta frågorna rätt och 
handlar om den inre validiteten. Tanken var att genom att använda enkla och genomtänkta 
frågor öka validiteten vid mätningen av företagens åsikter. Det är svårare att mäta attityder 
och åsikter än att studera egenskaper som kön och vikt. Osäkerhet uppstår om vi verkligen 
mäter det vi vill mäta. Det går inte att bortse från att respondenterna med sinsemellan olika 
bakgrund kan uppfatta enkäten olika och att det finns en osäkerhet i vad de egentligen tycker, 
vilket kan påverka validiteten negativt17. För att motverka detta och för att upptäcka 
tolkningssvårigheter har frågorna testats på tre personer innan enkäten sändes ut. Samtliga 
testpersoner har en avslutad ekonomisk utbildning på universitetsnivå och kunskap om koden. 
De personer som testade enkäten innan utskick upplevde frågorna och inledningen på enkäten 
som något vinklade varpå vi gjorde ändringar i enkäten. 
 
En surveyundersökning av det här slaget måste alltid ta hänsyn till fel och felkällor, den så 
kallade yttre validiteten. Vi har valt att göra en totalundersökning av denna population, 
därmed går det inte att göra test som blir aktuellt vid ett sannolikhetsurval. Urvalsfel kan 
uteslutas vid en totalundersökning, dock kan andra fel uppstå. Felen kan bestå av täckningsfel, 
bortfallsfel och bearbetningsfel. Även mätfel kan uppstå när inte undersökningen mäter det 
som avses (se även 2.4.2 Reliabilitet). Ett fel i täckningen av populationen kan uppstå genom 
                                                 
15 Bryman (2002), s. 88. 
16 Ibid (2002), ss. 58-59. 
17 Dahmström (2000), s. 55. 
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att rampopulationen inte överensstämmer med målpopulationen.18 Ramen för vår 
undersökning bestod av den förteckning som Stockholmsbörsen angivigt på företag vilka 
omfattas av koden år 2006. Eftersom register avser en viss tidpunkt, föreligger risk att 
registret fram till undersökningstillfället hinner förändras och ett täckningsfel uppstår. Om 
företag i den förteckningen, vid tidpunkten för undersökningen, inte längre omfattas av 
bestämmelserna uppstår en övertäckning. Om nya företag, vid tiden för undersökning, har 
tillkommit uppstår en undertäckning av målpopulationen.19 Under arbetets gång noterades att 
en överteckning skett på grund av att ett bolag hade avnoterats från A-listan. Förteckningen 
över bolag som omfattades av koden visade sig med andra ord vara felaktig vid den 
tidpunkten som den användes för uppsatsarbetet. 
 
Enkätundersökningar drabbas generellt sett av ganska stora bortfall vilket påverkar studiens 
validitet genom att man inte kan utesluta att de som väljer att inte svara skiljer sig från dem 
som gjort det20. För att minimera bortfall har, som beskrevs i 2.3.2, respondenterna fått 
förklarat för sig vad frågorna gäller och deras svar är av stor betydelse. Även längden på 
enkäten begränsades så att den inte skulle ta mer än några få minuter att fylla i. Det var en 
åtgärd för att minska bortfall och att respondenten inte skulle hoppa över frågor på grund av 
tidsbrist. Ytterligare ett steg i att minimera bortfallet har tagits genom att sända påminnelser 
vid tre tillfällen till de som inte svarat. Det bortfall som trots allt uppstod skulle hanteras 
genom en uppföljning och granskning i bortfallsanalysen. Uppföljningen skulle bestå i att 
bearbeta tio respondenter som ingick i bortfallet för att få in svar från dessa. Svaren från dessa 
respondenter skulle sedan användas i bortfallsanalysen som en referensgrupp för att stärka 
sambanden i undersökningen genom att se om respondenterna i bortfallet hade avvikande 
åsikter. Trots att stor möda lades på att få dessa tio respondenter att deltaga i enkäten fick vi 
bara sex svar. Eftersom inte alla svarade i referensgruppen beslutades att lägga dessa till 
övriga respondenters svar vilket bidrog till en ökad svarsfrekvens. 
 
Tabell 1: Bortfall 
 
 

 
Källa: Bilaga 2 
 
Som tabellen visar är svarsfrekvensen på enkäten 52 %. Den betecknas som låg och är knappt  
godkänt för enkätundersökningar21. Det medför att slutsatserna från undersökningen dras med 
stor försiktighet och blir osäkra. Tabellen visar även att en något större andel bolag noterade 
på A-listan svarat på enkäten än på O-listan. 
 
 

                                                 
18 Ibid s. 252. 
19 Dahmström (2000), s. 252. 
20 Bryman (2002), s.148. 
21 Ibid s.148. 

Bolag 
Antal 
tillfrågade 

Andel 
tillfrågade 
(%) 

Antal 
svar 

Andel 
svar (%) Bortfall 

Andel 
bortfall (%) 

A-listan 45 54 25 57 20 37 
O-listan 39 46 19 43 20 51 
Summa / Procent 84 100 44 52 40 48 
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Tabell 2: förklaring bortfall 
 
Förklaring vid ej deltagande Antal bolag 
Policy att ej deltaga i undersökningar 2 
Tidsbrist 11 
Små resurser 1 
Bolag som inte svarat på något sätt 26 
Summa bortfall 40 

 
Källa: Bilaga 2 
 
I vissa fall har, som tabell 2 visar, respondenter som inte svarat på enkäten uppgivit en 
anledning till varför. Av de 84 respondenterna som kontaktats har någon form av svar erhållit 
av 58 respondenter. Resterande 26 respondenter har inte uppgivigt någon förklaring. 
 
En källa till fel är bearbetningen av det insamlade datamaterialet. Respondenterna har själva 
registrerat sina svar i den elektroniska enkäten där svaren redan innan är kodade vilket 
minimerar en felkälla. Slarv och förväxlingar kan också uppstå vid konstrueringen av tabeller 
och diagram.22 Det har i förväg beslutats vilka tabeller som skulle tas fram för att minska 
osäkerheten vid sammanställningen. Trots ambitionen att vara noggrann kan dock inte 
missförstånd eller förväxlingar uteslutas. Bearbetningsfelet som helhet brukar dock anses vara 
den felkälla som bidrar minst till det totala felet23. I denna undersökning bedöms bortfallet 
vara den mest betydande felkällan för validiteten. 
 
Den generella definitionen av mätfel är; skillnaden mellan erhållet värde och sant värde. Där 
ingår inte felaktiga värden som upptäckts och kunnat rättats till. Mätfelen kan orsakas av 
respondenten och mätinstrumenten.24 I brevet med enkäten önskade vi att det skulle 
vidarebefordras till den person som bäst kunde svara på enkäten i ett försök att få 
respondenter med rätt kunskaper. Vi har i många fall fått bekräftelse på att så har gjorts. 
Mätfel kan även uppstå om ett formulär är alltför omfattande25. Därför har enkäten medvetet 
begränsats till att endast ta 2-3 minuter att fylla i. Vi har också underlättat för respondenten 
genom att enkätformuläret låg på Internet där det med några enkla steg kunde fyllas i. För att 
ytterligare säkerställa undersökningens validitet kontrollerade vi även att inte fler än ett svar 
registrerades per respondent. 

2.4.2 Reliabilitet 
Även om reliabilitet och validitet i analytisk bemärkelse går att skilja åt, är de också 
relaterade genom att validitet förutsätter reliabilitet.26 Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, 
handlar om huruvida resultatet från en undersökning blir densamma om undersökningen 
genomförs på nytt27. Med andra ord måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet.28 
Ansvaret för val av respondenter har som tidigare beskrivits delvis lagts över på respektive 
företag.  
 

                                                 
22 Dahmström (2000), ss. 266-267. 
23 Ibid s. 267. 
24 Ibid s. 262. 
25 Ibid s. 263. 
26 Bryman (2002), s. 90. 
27 Ibid s. 43. 
28 Ibid s. 86. 
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Vi bad att få brevet vidarebefordrat till den som de bäst ansågs kunna svara på enkäten vilket 
bör leda till att respondenterna har god kunskap om koden och dess införande. Dock kan 
respondenterna ha något skilda kunskaper om hur införandet har påverkat deras företag 
eftersom de kan ha olika bakgrund. Detta gjordes i ett försök att få respondenter med rätt 
kunskaper. Att de bör ha likvärdiga och goda kunskaper grundas även på att koden är ett 
regelverk som de tvingas använda sig av. Enkäten eftersträvade även att mätningarna skulle 
mäta det den avsåg att mäta, genom att frågorna var väl utformade och enkla att svara på. 

2.4.3 Objektivitet 
Frågornas utformning kan ha blivit påverkade av våra förutfattade meningar om vilket resultat 
vi ville ha eller trodde vi skulle få. Vi försökte undvika att frågorna blev vinklade mot endast 
negativ kritik genom att fokusera lika mycket på de fördelar som syftet med koden medför. Vi 
försökte ikläda oss en neutral roll som inte tog ställning när vi arbetade med utformningen av 
enkätfrågorna. Som tidigare beskrivits testades enkäten innan utskick, förhoppningen var att 
förfarandet även skulle bidra till objektiviteten. 

2.5 Metodkritik 
Som vi tidigare framhållit medger metoden med totalundersökning som vi valt att 
generaliseringar till en bakomliggande populationen kan göras om svarsfrekvensen blir hög. 
Denna undersökning har dragits med ett stort bortfall vilket påverkar generaliserbarheten 
negativt. Därför kan inte några generaliseringar av resultaten göras med säkerhet. 
Mätprocessen i kvantitativa studier kan rymma en artificiell och något falsk känsla av 
precision och riktighet, i själva verket finns en osäkerhet även vid enkätstudier om huruvida 
respondenterna uppfattar de viktigaste termerna på samma sätt eller ej.29 Eftersom koden är 
väldigt ny och arbetssätten inte är så väl etablerade kan respondenternas svar variera beroende 
på kunskap om koden och dess tillämpning. Detta påverkar också slutsatserna av 
undersökningen.  
 
 
 

                                                 
29 Bryman (2002), s. 94. 
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3 Svensk kod för bolagsstyrning 

3.1 Bakgrund  
Med bakgrund av skandalerna kring Enron och Worldcom i USA har det utarbetats ett 
regelverk med namnet Sarbanes Oxley Act (SOX). Aktens namn kommer ifrån Senator Paul 
Sarbanes och hans ombud Michael Oxley. Regelverket togs i bruk den 30 juli 2002 då George 
W. Bush skrev på kongressens förslag. Det var den världsomspännande revisionsfirman 
Andersen som var inblandad i både Enron och Worldcom affären. Energibolaget Enron 
kollapsade i oktober 2001 och var då den största företagskonkursen i USA:s historia med ett 
börsvärde på 68 miljarder dollar, ungefär 540 miljarder kronor. Enrons VD Jeffrey Skilling 
var fullt medveten om företagets agerande som ledde till att dess värde blåstes upp. Pengar 
slussades mellan Enron och ett nystartat partnerskapsbolag som kontrollerades av Jeffreys fru, 
där tillgångar övervärderades och förluster på hundratals miljoner doldes.30 
 
I maj 2002 upptäcktes att tele och dataföretaget Worldcoms VD Bernie Ebbers använt sitt 
företags kassa som sin egen privata bank, genom att ha lånat 400 miljoner dollar av 
Worldcom till förmånlig ränta. Utöver detta hade Worldcom flyttat om 35 miljarder kronor 
från utgiftskontot till tillgångskontot, när det upptäcktes blev resultatet att aktiekursen dök 
från 62 dollar till 20 cent den 26 juni samt att 17000 av företagets 17500 anställda fick, gå.31 
 
Då SOX togs i bruk, med målet att kräva att företagen har god intern kontroll över sin 
finansiella information, blev reaktionerna på marknaden skiftande. Vissa företag valde att 
lämna börsen. Exempelvis valde Porsche AG 2003 att lämna New York-börsen på grund av 
att de inte ansåg att värdet av den nya lagstiftningen översteg kostnaderna den medförde. 
32Anders Hult33 på Deloitte är partner och ansvarig för Enterprise risk services34, det 
affärsområde som arbetar med att hjälpa sina klienter med strategiska, operationella och 
finansiella informationsrisker, samt har mycket erfarenhet av anpassningsarbeten till SOX. 
Han understryker att det finns även de företag som inte har möjlighet att lämna börsen då 
deras finansiering är låst till den amerikanska marknaden. Public Company Accounting 
Oversight Board (PCAOB) 35 är ett icke vinstdrivande bolag skapat för att skydda intressen 
hos investerare och allmänhet genom att övervaka revisorernas arbete med oberoende, 
rättvisande och informativa revisionsberättelser i publika bolag. PCAOB visar på de positiva 
effekterna har börjat visa sig sedan införandet av SOX. I en undersökning där 222 
amerikanska finanschefer tillfrågades gav 79 procent svaret att de upplevde att SOX bidragit 
med en kraftfullare internkontroll, enligt ordförande i PCAOB.36 
 
I Storbritannien utarbetades den så kallade Cadbury rapporten redan 1992, detta sedan ett 
börsnoterat massmedieföretag plundrat personalens pensionsstiftelse till ett värde av 3 
miljarder kr. Londonbörsen tillsatte då en grupp av tunga företrädare för det brittiska 
samhällslivet, med Sir Adrian Cadbury som ledare, därav namnet Cadburygruppen.  
 
En skillnad mot internationella koder som, SOX, är att koden i Sverige inte är en lag utan ett 
regelverk för självreglering. Koden syftar till att förbättra styrningen av svenska bolag och 

                                                 
30 Bergkvist (2006) 
31 ”Worldcom - Ett av historiens största bedrägerier” (2002) 
32 Blomber – Svernlöv (2003) 
33 Deloitte hemsida, Deloitte Career News Nr 1 (2006) 
34 Deloitte hemsida, Enterprise risk management (2006) 
35 Public Company Accounting Oversight Boards (2006) 
36 Precht (2005) 
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stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft samt främja förtroende på den svenska 
kapitalmarknaden37. 

3.1.1 Introduktion till bolagsstyrning 
Bolagsstyrning, på engelska corporate governance, handlar om att styra bolag på ett sådant 
sätt att aktieägare och övriga intressenter får avkastning på sitt investerade kapital och 
därigenom bidrar till ett sunt och fungerande näringsliv, samt för att marknadens förtroende 
för bolagen och deras förvaltning skall upprätthållas. Då spridningen av aktieägare har ökat på 
aktiemarknaden har risken ökat att bolagen inte leds med ägarnas intressen. Bolagets styrelse 
tillsammans med bolagsstämman och revisionsutskottet, svarar för att åtgärder vidtas för att 
säkerställa att den information om bolaget som kommer marknaden tillhanda är korrekt och 
rättvisande.38 Ett problem som kan uppkomma är att anställda företagsledningar har andra 
intressen än ägarnas vad gäller avkastningskrav, risktagande, ersättningar och finansiell 
struktur. För att motverka dessa intressekonflikter har det i många länder både i Europa och 
övriga världen utarbetats koder för hur bolagsstyrning skall gå till, detta som ett komplement 
till den rådande lagstiftningen. I USA har man till och med lagfört sin kod  
”SOX” med mycket stränga fängelsestraff som följd om koden missbrukas.39 

3.1.2 Internationell Utveckling av bolagsstyrning 
Bolagsstyrning kom redan att på 1980-talet bli aktuellt, sedan ett par starka företagsledningar 
i USA agerat utanför ägarnas intressen. I dessa fallen rörde det sig om allmänhetens 
pensionssparande och resultatet blev att stora institutionella ägare ingrep och riktlinjer för hur 
bolagen skulle styras infördes. År 1992 var det dags för Storbritannien att ta sig an 
bolagsstyrning på allvar, detta sedan ett antal företagsskandaler ägt rum under 1980-talet. Den 
så kallade Cadbury-rapporten utarbetades för att förbättra bolagsstyrningen och förebygga nya 
skandaler. Den följdes av flera andra rapporter som har behandlat olika aspekter av 
bolagsstyrning i brittiska börsnoterade bolag. Slutligen sammanställdes dessa i ”The 
Combined Code” i juli 2003. Det var under åren innan och efter millennieskiftet som övriga 
Europa och andra delar av världen införde liknande koder för bolagsstyrning. European 
Corporate Governance Institute (ECGI) rapporterade att det i mars 2006 fanns 169 rapporter 
och bolagsstyrning i 55 länder, samt ett tiotal rekommendationer ifrån olika internationella 
organisationer.40 

3.1.3 Utveckling i Sverige 
I Sverige skedde under 1990-talet en rad händelser som påverkat bolagsstyrningen. 
Aktiebolagskommittén inledde till följd av detta en översyn av ABL som sedan kom att träda i 
kraft 1 januari 2006. Aktiespararna har även sammanställt en ägarpolicy för börsnoterade 
bolag, där riktlinjer dragits upp för hur ägarrollen skall utövas. Aktiespararna och några stora 
ägarinstitutioner uppmärksammade hur bolagen styrdes och stoppade bland annat samgåendet 
av Volvo och Renault den så kallade Volvo – Renaultaffären. Styrelsen och ledningen 
tvingades därmed backa och lyssna på sina ägare. I början av 2000-talet arbetade Näringslivet 
Börskommitté, Aktiemarknadsnämnden och Stockholmsbörsen fram ett antal regler, riktlinjer 
och rekommendationer för bolagsstyrningsfrågor41. Arbetet med bolagsstyrning fortsatte och 
2003 presenterade Styrelseakademin den första koden för styrelsearbete i svenska bolag, 
”Vägledning till god styrelsesed”. I april året efter presenterade Kodgruppen sitt förslag till 
svensk kod för bolagsstyrning som sedan kom att omarbetas. Efter remissgenomgång tog 

                                                 
37 Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130). 
38 Svernlöv (2005), s. 3. 
39 ”Kollegiet för Svensk bolagsstyrning” (2006). 
40 ”Kollegiet för Svensk bolagsstyrning” (2006). 
41 Ibid. 
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Stockholmsbörsen enligt överenskommelse med Aktiemarknadsbolagen koden i bruk den 1 
juli 2005 och den omfattar alla bolag på A-listan och de bolag på O-listan med ett 
marknadsvärde överstigande tre miljarder kronor.42 Med detta som bakgrund bör det beaktas 
att de inträffade redovisningsskandalerna i Europa, USA och i Sverige knappast hade uteblivit 
om koderna funnits tidigare. I många av fallen har de berörda bolagen till exempel redan haft 
revisionsutskott, vilket får ses som en signal att enbart inrättandet av ett sådant utskott inte är 
tillräckligt för att förhindra ett felaktigt beteende.43  

3.2 Kodens syfte och innebörd 
Koden syftar till att bidra till en förbättrad styrning av svenska bolag. Då koden i första hand 
riktar sig till aktiemarknadsbolag kommer deras tillämpning av koden verka som en förebild 
för andra bolagsformer. Utifrån detta kommer näringslivets effektivitet, konkurrenskraft och 
förtroende att förbättras. Utöver detta syftar koden till att locka till sig utländska investerare 
och andra aktörer på den internationella kapitalmarknaden genom ett ökat förtroende för och 
kunskap om svensk bolagsstyrning.44 

3.2.1 Bakgrund och tillämpning 
Den 1 juli 2005 trädde svensk kod för bolagsstyrning i kraft. Sverige var då ett av de sista 
länderna i Europa med att införa en egen bolagsstyrningskod. Koden har föregåtts av en 
längre tids bearbetning och noggrann planering. I ett samarbete mellan det privata näringslivet 
och statens Förtroendekommission bildades den så kallade Kodgruppen med förre 
finansministern Erik Åsbrink som ordförande. Kodgruppen jobbade tillsammans fram ett 
förslag till en kod. Kodgruppen bildades under hösten 2003 och presenterade betänkandet 
SOU 2004:46 under våren 2004. Efter remissbehandling av betänkandet presenterades den 
slutgiltiga koden den 16 december 2004 i betänkandet ”Svensk kod för bolagsstyrning” (SOU 
2004:130).45  
 
De bolag som berörs av koden är enligt överenskommelse mellan Stockholmsbörsen och 
Aktiemarknadsbolagens Förening alla svenska bolag på A-listan och de bolag på O-listan med 
ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor.46 
 
Koden kompletterar aktiebolagslagen och annan tvingande reglering genom att utöver lagens 
minimikrav ange en norm för vad som i allmänhet kan anses vara god – inte bara acceptabel – 
bolagsstyrning. Regeln gäller bolag med hemvist i Sverige. Bolag med hemvist i annat land 
ska tillämpa den kod som gäller där. Finns ingen bolagsstyrningskod i detta land ska den 
svenska koden tillämpas. Efter några år då koden hunnit tillämpats, justerats till det bättre 
samt att tillämpningen hunnit bli enklare är tanken att även mindre företag skall tillämpa 
koden för att sedan omfatta alla bolag på börsen.  De bolag som idag inte omfattas av koden 
kan redan nu besluta att helt eller delvis tillämpa koden, vilket kan antas stärka förtroendet för 
dessa bolag på marknaden.47 Det är kollegiet för svensk bolagsstyrning som har fått denna 
uppgift, att vårda och vidareutveckla koden. Kollegiet har ingen dömande roll, deras arbete 
går ut på att vårda och övervaka tillämpningen av koden och den debatt som förs kring 
bolagsstyrning och sedan sammanställa och analysera detta material för att kunna förbättra 
koden till det bättre.48 

                                                 
42 Svernlöv (2005), ss. 5-6. 
43 Blix – Thorell (2005) ss. 2-4. 
44 Svernlöv (2005), ss. 6-7. 
45 Blix – Thorell (2005) ss. 2-4. 
46 Svernlöv (2005), s. 10. 
47 ”Kollegiet för Svensk bolagsstyrning” (2006). 
48 Thorell – Molin ss. 2-4. 
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3.2.2 Begreppet följ eller förklara 
Koden grundas på den brittiska principen ”följa eller förklara”. Principen innebär att de 
företag som tillämpar koden har möjligheten att göra avsteg ifrån enskilda regler med 
förutsättningen att en förklaring till avvikelsen redovisas. Att denna möjlighet finns gör att 
ambitionsnivån med koden har kunnat läggas högre än om reglerna skulle ha varit tvingande. 
Om koden istället varit tvingande skulle en lägsta accepterad nivå ha behövts arbetats fram, så 
att alla företag skall ha möjligheten att leva upp till denna. Kraven ställs istället högre men 
med möjlighet för företagen att avvika från reglerna. På detta sätt skall bättre bolagsstyrning 
uppnås eftersom individuell anpassning tillåts.49 
 
Koden innehåller inga regler för hur en avvikelse skall motiveras. Det blir därför styrelsens 
roll att ta ställning till vilken motivering till avvikelsen som skall anges. Det kommer även att 
ligga på marknadens krav vilka motiveringar som anses godtagbara. För aktiemarknaden är 
det investerare och andra aktörer som kommer att utgöra denna funktion. I andra typer av 
företag är det ägarna som får bedöma om de angivna motiven till avvikelse skall få acceptans 
eller ej. Sker en avvikelse ifrån koden utan att den följs av en accepterad förklaring riskerar 
bolagen att drabbas av försämrat förtroende på kapitalmarknaden och på så sätt minskat 
tillskott av kapital då investerare ser sig om efter andra företag.50 Utöver detta ska företaget i 
en årlig så kallad bolagsstyrningsrapport redogöra för hur man tillämpat koden samt på sin 
hemsida fortlöpande redovisa nyckeldata om bolagsstyrningen.51 

3.2.3 Justeringar koden medför 
För att bolagen ska kunna göra den anpassning som koden kräver måste det stå klart hur 
kodarbetet skall utföras. I inledningen av uppsatsen framkom det att koden är komplex och att 
oklarhet råder kring hur den skall användas. Detta kan skapa svårigheter vid införandet av 
koden. Nedanstående punkter innehåller vardera ett antal åtgärdspunkter som måste justeras 
för de bolag som omfattas av koden52. 
  

1. Revidering av bolagsordningen 
 

2. Administrativa åtgärder inför bolagsstämma 
 

3. Tillsättning av valberedning 
 

4. Inrättande av ersättningsutskott 
 

5. Inrättande av revisionsutskott 
 

6. Revidering av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och andra instruktioner i 
aktiebolaget 

 
7. Introduktionsutbildning för styrelseledamöter 

 
8. Finansiell rapportering 

 
9. Dokumentation av intern kontroll och kommunikation med revisor 

 
                                                 
49 Svernlöv (2005), ss. 10-14. 
50 Ibid ss. 10-14. 
51 ”Kollegiet för Svensk bolagsstyrning” (2006). 
52 Svernlöv (2005), s. 133. 
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10. Rapport om intern kontroll och kommunikation med revisors granskningsberättelse 
 

11. Bolagsstyrningsrapport 
 

12. Information på hemsidan 

3.2.4 Kritik mot koden 
Den kritik som koden har fått av dess intressenter har varit både negativ och positiv. I en 
artikel i Sydsvenskan säger Hans Dahlborg, ordförande i kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
att ”hur företag leds och styrs beror inte på koder utan på ledarskap, koden kan inte tvinga 
fram gott ledarskap, däremot kan den skapa öppenhet i bolagen”. 53 Carl Svernlöv är advokat 
på Baker & McKenzie och kunnig på ämnet samt författare till en bok med kommentarer och 
vägledning för praktisk tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning. I en artikel i Dagens 
industri tillsammans med Urban Båvestam, som även han är advokat på Baker & McKenzie, 
ställer de sig kritiska till kodens nytta. De menar att Aktiebolagslagen (ABL) och 
årsredovisningslagen (ÅRL) redan ställer tillräckliga krav och koden får därmed ingen effekt. 
De hävdar även att ABL redan tydligt definierar såväl styrelsens som vd:s ansvar för 
innehållet i årsredovisningen. Genom undertecknandet av årsredovisningen har de redan tagit 
ansvar för dess riktighet.54 Lars Träff är ordförande för branschföreningen Föreningen 
auktoriserade revisorer (FAR) och Dan Brännström är generalsekreterare på FAR55. I en 
uppföljande artikel framhöll de att de inte håller med Urban Båvestam och Carl Svernlöv i 
kritiken att koden är helt meningslös. De menar att försäkran är av stor betydelse för att öka 
tydligheten kring ansvarsförhållandet för den finansiella rapporteringen. Urban Båvestam och 
Carl Svernlöv tillbakavisar kritiken ifrån Lars Träff och Dan Brännström och hänvisar till 
flera juridiska bedömningar som har kommit fram till att någon ökning eller förändring av 
ansvar inte äger rum. De menar att detta kan vara orsaken till att många styrelseledamöter 
skriver på trots att tveksamheter föreligger. De tror att det ibland beror på att alla andra gör så 
men, menar samtidigt att det inte är imitation som skapar en bra kod. Dan Brännström och 
Lars Träff anser inte heller att ansvaret förändras utan tycker det handlar mer om pedagogik 
och tydlighet. 56 
 
Under ett seminarium arrangerat av Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) diskuterades 
storbolagens villkor vid en paneldebatt. Panelen var överens om att det var nödvändigt att 
Sverige fick en kod. Eftersom det finns en kod i princip alla andra länder ansågs den vara 
viktig för att attrahera internationella investerare. Panelen diskuterade hur detaljerad koden 
borde vara, åsikten var att företagen klarar av att implementera alla regler men ifrågasatte till 
vilken nytta. Vissa farhågor fanns även att förtroendet kan missgynnas om rapporterna blir för 
svåra att läsa.57 Vi tyder artikeln som att panelen var kritisk till och hade farhågor om att 
koden skulle bli ett komplext regelverk utan nytta. 
 
Sammanfattningsvis visar debatten på ett motstånd till koden även om vissa ställer sig 
positiva till koden eller delar av den. Utifrån de uttalanden som presenterats ovan 
framkommer att koden inte kan tvinga fram gott ledarskap, däremot kan den skapa öppenhet i 
bolagen. Debattörerna menar också att koden får liten, eller ingen effekt eftersom gällande 
lagar och praxis medför att företag redan idag följer stora delar av koden, exempelvis 
undertecknandet av årsredovisningen. På grund av detta medför koden inte heller någon 

                                                 
53 Pedersen (2005) 
54 Bolagskoden kräver meningslös försäkran, Dagens industri (2006) 
55 Eriksson (2006) 
56 Ska vi underteckna alla avtal två gånger?, Dagens industri (2006) 
57 Precht (2006) 
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ökning eller förändring av ansvaret. Några hävdar dock att den extra kontrollen koden innebär 
bidrar till att tydliggöra ansvarsförhållandet för den finansiella rapporteringen. I princip alla 
andra länder har en kod, enighet råder om att det därför är nödvändigt att också Sverige har en 
motsvarighet för att attrahera internationella investerare. Däremot vill inte näringslivet ha en 
tvingande lagstiftning. 
 
Även om åsikterna om koden kan tydas i debatten och förarbetena till regelverket beslutade vi 
att ta vara på de tillfällen som bjöds till att följa debatten på närmare håll. Den nionde mars 
2006 tog Deloitte initiativ och arrangerade ett seminarium på Hilton hotell vid Slussen i 
Stockholm för att följa upp kodens inverkan på årsstämmorna. Vi deltog på seminariet för att 
följa debatten närmare. Representanter för årsstämmornas intressenter fanns på plats. Mycket 
av diskussionen handlade om att koden ökade formalian och uppfattades som något bolagen 
prickade av sin verksamhetsstyrning emot. Istället efterlystes färre regler för att skapa 
utrymme för affärerna på bolagsstämmorna och arbetet med koden borde handla mer om vad 
som gjorts och vad arbetet resulterat i.58 Den 27:e april 2006 besökte vi även Deloitte och 
träffade Anders Hult som tidigare presenterats i inledningen. Hult berättade om 
implementeringen av koden som han arbetar med dagligen och bekräftade motståndet koden 
mött. Han uttryckte reaktionerna på koden som, ”inledningsvis var motståndet i näringslivet 
ganska kompakt”. Han menade att de första bolagsrapporterna, som presenterats i vår efter att 
koden införts, skiljer sig mycket åt. Hult uttryckte en oro för att en del av de första 
bolagsrapporterna riskerade att hålla låg kvalitet och att marknaden skulle reagera negativt på 
detta. 59 

3.3 Stockholmsbörsens A- och O-lista 
De företag som omfattas av koden är som tidigare nämnts noterade på A- och O-listan, dessa 
listor har de högsta noteringskraven av listorna på Stockholmsbörsen. De bolag som godkänns 
för notering måste uppfylla krav på bland annat historik, ägarspridning och kapitalstruktur. De 
bolag som ansöker om notering ska genomgå en legal granskning följt av ett prospekt som 
upprättas enligt kraven som framgår i Aktiebolagslagen. Kraven för A-listan är strikt enligt ett 
börsprospekt, på O-listan behöver prospektet endast i huvudsak uppfylla kraven. Det skall 
även finnas rutiner för snabb och effektiv informationsspridning innan Stockholmsbörsens 
bolagskommitté beslutar om ett bolags notering.60 Det är beslutat om en lansering av en 
gemensam nordisk börslista där både nuvarande A- och O-lista kommer ingå, den nya listan 
kommer införas den 2 oktober 2006.61 Då dessa listor kommer slås samman innebär det att 
bolagen som idag är registrerade på A- och O-listan kommer att ha relativt lika krav ställda på 
sig. Dock finns det vissa skillnader som skall redogöras för. 
 
 
Bolag registrerade på A-listan skall uppfylla; 
 

♦ minst tre års verifierbar historia. 
♦ Dokumenterad vinstutjämningsförmåga. 
♦ Börsvärde på minst 300 miljoner kronor vid introduktionstillfället. 
♦ Minst 2000 aktieägare som vardera äger aktier till ett värde av minst 20 kkr. 
♦ Minst 25 % av aktierna och minst 10 % av rösterna i allmän ägo. Allmän ägo betyder 

att någon äger direkt eller indirekt mindre än 10 % av aktiekapitalet eller rösterna. 
                                                 
58 Deloitte, seminarium (2006-06-09) 
59 Deloitte, föredrag (2006-04-27) 
60 Noteringskrav per 060101 och handledningstext 
61 Den nordiska listan - Din guide till investeringar i Norden 
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O-listans motsvarande krav; 
 

♦ Det bolag som ej kan verifiera vinstutjämningsförmåga skall visa att tillräckliga 
finansiella resurser finns för att bedriva planerad verksamhet under ett år från 
noteringstillfället. 

♦ Minst 200 aktieägare som vardera äger aktier till ett värde av minst 10 kkr. 
♦ Minst 10 % av aktierna samt minst 10 % av rösterna i allmän ägo. 
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4 Teoretisk referensram 
Denna figur visar på hur teoriavsnittet är upplagt för att läsaren skall få en klar bild av vad 
detta avsnitt behandlar. Först ges en presentation av innebörden av Svensk kod för 
bolagsstyrning, följt av institutionell teori där de tre pelarna presenteras för att sedan avslutas 
med motstånd till förändring. 

 

Figur 1: Egen figur 

4.1 Institutionell teori  
Sjukhus, universitet, internationella företag är typexempel på vad man kan komma att tänka 
på när man får frågan om vad en institution är. Det som är gemensamt för dessa aktörer är att 
deras omgivning är organiserad kring sociala, kulturella, politiska och juridiska krav som 
formar institutionen.62 Detta gör att institutionerna antar en likformighet (isomorphism) något 
de kan göra utifrån tre processer; den tvingande (coercive), den imiterande (mimetic) och den 
normativa (normative). Isomorphismen gör institutionell teori till ett intressant 
forskningsområde, där forskarna ställer sig frågan hur och varför isomorphism uppkommer.63 
 
Det finns olika definitioner av institutionell teori. Två välrenommerade författare inom 
institutionell teori, DiMaggio och Powell, definierar en institution enligt följande; En 
institution kan förklaras som ett sammanflätat socialt system, uppbyggt av normer och 
värderingar, som styr individer och organisationer i den dagliga interaktionen med varandra. 
En institution har alltså sin grund i accepterade av rutiner som individer i en organisation har 
godkänt och kontinuerligt upprepar i handling.64  
 
Den person som anses vara upphovsman till institutionell teori är enligt de flesta den 
amerikanske sociologen Philip Selznick. Selznick observerade hur organisationen inte bara 
anpassade sig till de interna målen utan även till det omgivande samhällets värderingar. Den 
amerikanske organisationssociologen Richard Scott är mer inriktad på området ny-
institutionell teori, där fokus ligger på att försöka beskriva vilka processer som gör att 
handlingsmönster och organisationer blir till institutioner. Detta definierar han som "the 

                                                 
62 Selznick (1957), ss. 5-7.   
63 Scott (2001), s. xix. 
64 DiMaggio – Powell (1983) 

Svensk kod för bolagsstyrning 

Normativ Kognitiv 

Motstånd till förändring 

Institutionell teori 

Regulativ 



Svensk kod för bolagsstyrning – motstånd till förändring 
 

 19

process which actions are repeated given similar meaning by self and others". Således utgörs 
en institution av upprepade handlingar och gemensamma uppfattningar om verkligheten.65 

4.2 Struktureringsteori 
Detta stycke bygger på arbete av Anthony Giddens som Macintosh tolkar och beskriver.66 
Teorin försöker visa hur sociala system och strukturer tillsammans bildar och kan förklara det 
sociala samspelet, vilket motsvarar den sociologiska grenen av institutionell teori. Detta gör 
den genom att skilja på system och individ och på så sätt skapa förståelse för hur individer 
agerar, påverkar och i sin tur påverkas av sin sociala omgivning.67 Undersökningen i denna 
uppsats kan inte utreda hur förhållandet mellan system och individ påverkar 
implementeringen. Dock är det av vikt att förstå hur kommunikation, maktförhållande, 
legitimitet och rutiner påverkar implementeringen av koden i företagen. 
 
De sociala egenskaper som finns i systemen utvecklar över tiden sociala strukturer. Dessa 
strukturer är koder för hur vi ska handla och bete oss i vår sociala miljö. Strukturerna bildas i 
den sociala interaktionen mellan individer utifrån var och ens egenintresse. Även om 
individerna inom systemen oftast agerar utifrån givna sociala koder kan dessa förändras, 
ibland radikalt.68 
 
De strukturer som utgör det sociala systemet består av menings-, dominans- och 
legitimitetsstrukturer. De påverkar varandra inbördes och den ena strukturens egenskaper har 
kopplingar till hur någon eller några av de andra strukturerna tar sitt uttryck.69 Med 
meningsstruktur menas det tankemönster utifrån vilket individer kommunicerar med och 
förstår varandra. Eftersom det handlar om kommunikation är språket ett centralt verktyg.70 
Det handlar ytterst om att skapa meningsfullhet för individerna med vilka aktiviteter som en 
organisation skall utföra. Organisationen bör främja kommunikationen av de aktiviteter som 
den skall utföra. Konkret genom att kommunicera det område som främjar den styrning 
organisationen fokuserar på, till exempel kostnaderna.71 Koden handlar om bolagsstyrning 
som är ett verktyg för ledningen av bolagen men främjar även ägarnas intressen. Eftersom 
koden implementeras från ledningen i bolagen, ställs krav på kommunikationen så att 
informationen når ut i organisationen. Kommunikationen identifieras i enkäten som en 
potentiell svårighet vid införandet. 
 
Dominansstrukturen handlar om vem som har makt och inflytande i systemet. Detta är 
normalt inte så påtagligt men brukar framträda vid kriser. Den som har inflytande är den som 
besitter styrka och medel att åstadkomma resultat. Strukturen drivs fram av att aktörerna 
fördelar resurserna för inflytande emellan sig. Strukturen i ekonomistyrningen tydliggör vem 
som har befogenheter över vad och vilka resurser som står till förfogande.72  
 
Legitimitetsstruktur handlar om att det sociala systemets handlingar är legitimerade av dess 
medlemmar och att strukturen återspeglar systemets moral och normer. De gemensamma 
värderingarna blir norm eftersom det är kollektivt accepterade. Om någon avviker från den 
gemensamma värdegrunden kommer sannolikt övriga att sanktionera den avvikande individen 
så att denne rättar sig efter normerna. Individuellt handlingsutrymme reduceras på detta sätt 
                                                 
65 Hatch (2002), s. 108. 
66 Macintosh (1997), s. 169. 
67 Ibid s. 170. 
68 Ibid s. 170. 
69 Macintosh (1997), s. 172. 
70 Ibid s. 172. 
71 Ibid s. 173. 
72 Ibid s. 175. 
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och många tvingas att agera utifrån normer som har legitimitet i organisationen trots att de har 
en individuellt avvikande uppfattning.73 Individen i dessa sociala system utför många 
handlingar varje dag genom att luta sig på rutiner i organisationen. Rutinerna är viktiga för 
det sociala systemet eftersom de skapar en känsla av säkerhet och stabilitet. Om inte 
strukturen fanns skulle individerna ständigt utsättas för osäkerhet. Vid vissa tillfällen blir 
rutiner plötsligt betydelselösa eller upphör att gälla, en kris i sociala systemet uppstår. Då 
måste individerna medvetet skapa nya rutiner för att hantera krissituationen. Om de upplösta 
rutinerna fortsättningsvis minskar i betydelse utgör de nya rutinerna strukturens sociala 
ordning. Dock är inte en kris nödvändig för att förändra strukturen. Förändring av den sociala 
strukturen sker rutinmässigt över tiden och den förändringen är stabil till skillnad mot 
krissituationer som tidigare beskrivits. Gradvis mental medvetenhet till följd av att en aktivitet 
får konsekvenser driver en påverkan på strukturen som måste förändra sig i samma takt. 
Förändringen sker gradvis över en längre tid där varje aktivitet bidrar med reproduktion av 
strukturen.74 Införandet av koden ändrar bolagens arbetssätt och bryter upp etablerade rutiner i 
organisationen. Den legitimitetsstruktur som beskrivits här ovan kan användas för att förstå 
vikten av legitimitet vid förändring. Som tidigare nämnts införs koden från ledningen i 
bolaget. Om ledningen inte anser att koden är legitim är det inte sannolikt att de kan påverka 
kodens legitimitet i organisationens legitimitetsstruktur. Regler och rutiners roll diskuteras 
ytterligare i Johansson & Baldvinsdottirs artikel under rubrik 4.5. 

4.3 Reglerande  
DiMaggio och Powell har presenterat tre synsätt på hur institutionella förändringar sker. De 
nämner dem som tre mekanismer vilka skapar isomorphism, alltså likformighet. Dessa 
mekanismer är tvingande förändring, imitations processer och normativ påverkan. I den 
tvingande förändringen uppnås isomorphismen genom att staten går in och styr med hjälp av 
lagar och tillstånd för hur institutionerna skall handla. Det görs skillnad på informella och 
formella tvingande förändringar där de formella innefattar politiska påtryckningar och 
informella där det är organisationen som beroende av vilken miljö den verkar i skapar ett 
förväntat handlande.75  
 
Scott beskriver dessa tre olika element, som i stora delar bygger på tolkningar av DiMaggio 
och Powell, för att tolka institutioner. De element han beskriver kan kombineras eller agera 
självständigt. Elementen kallar han för institutionernas tre pelare, den regulativa, den 
normativa och den kognitiva pelaren. Pelarna används för att på olika sätt organisera och 
strukturera olika faktorer som påverkar företags agerande.76 Eftersom koden är en tvingande 
förändring är det den regulativa pelaren som handlar om just detta vi utgår ifrån i denna 
undersökning. 
 
Den regulativa pelaren innefattar lagstiftning, uppföljning och kontroll av lagar och regler 
samt sanktionssystem om dessa inte följs. Detta är, enligt Scott, den för ekonomer primära 
pelaren för institutioner. Genom att använda sig av t ex ABL och ÅRL kan tvång användas för 
att skapa ett visst beteende. Även då anpassningen sker på grund av ett tvång anses det utifrån 
den regulativa skolan, att aktörerna på marknaden gör anpassningen utifrån ett nytto- och 
lönsamhetsintresse. Att aktörerna gör anpassningen utifrån sina egna intressen skapar 
acceptans och legitimitet hos företagets ägare och intressenter. För att undkomma, kan företag 
antingen försöka manipulera sitt agerande utifrån regleringen till exempel genom att tänja 
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gränser eller böja på regler. Eller som vissa företag på den amerikanska börsen valde att göra, 
undvika regleringen genom att lämna börsen.77 

4.4 Hur förändring kan åstadkommas 
Det svårfångade begreppet förändring är föremål för diskussion av Burns & Vaivio i en 
artikel från 2001. I deras artikel ”Management accounting change” ger de läsaren tre 
perspektiv på förändring av ekonomisystem i syfte att öka förståelsen för förändring. Det 
första perspektivet handlar om förändringens natur, hur förändringen verkligen går till. De 
menar att det är viktigt att skilja på vad som ser ut att vara förändring och det som verkligen 
är en förändring. Det som ser ut som en förändring kan i själva verket var en misstolkning av 
observatören. Det handlar också om hur stor förändringen skall vara för att ska räknas som en 
förändring.78 I debatten har det diskuterats huruvida koden verkligen förändrar 
bolagsstyrningen. Många företag har även implementerat Combined code eller lämnar 
bolagsstyrningsrapport av andra anledningar. Koden medför en mindre förändring på dessa 
företag. I artikeln understryker författarna att även om förändring i normalfallet betraktas som 
positivt och leder till ökad prestation är inte alltid så fallet79. Det kan rent av vara så att koden 
inte bidrar till dess syften i vissa bolag, om så inte är fallet påverkas inställningen till koden 
negativt.  
 
Det andra perspektivet på förändring kallar de förändringens logik och går ut på att 
förändringar i ekonomisystemet är något som planeras och implementeras av ledningen på ett 
förutbestämt sätt. Perspektivet sätter personerna som ansvarar för och genomför förändringen 
i organisationen på en nyckelposition. Denna förklaring är av strukturfunktionalistisk art, i 
den meningen att förändring är något positivt och förutbestämt och eventuella problem som 
uppstår går att lösa. Det andra synsättet inom perspektivet står för att förändring sällan är ett 
neutralt beslut som framkommit genom konsensus. Förändring kan uppnås av slumpen och är 
inte ett kontrollerat fenomen. Förändringen kan alltid mötas av motstånd och genomförandet 
kan hindras.80 Förändringen koden medför bör inte ses som ett okontrollerat fenomen 
eftersom regelverket har stort genomslag och är av tvingande art. Däremot kan vissa bolag ha 
tagit lättare på kodens allvar än andra och underskattat planeringen som krävs för 
genomförandet av kodarbetet. För en sådan organisation där dess ledning brister i planeringen 
kan förändringen som uppstår när regelverket skall följas te sig okontrollerat. I ett sådant fall 
bör även större motstånd förväntas. 
 
Det tredje perspektivet som de kallar ”The management of change” behandlar genomförandet 
och ledningen av förändring. Synen på förändring av ekonomisystem från detta perspektiv 
medför att förändringen bör hanteras genom en centralt initierad och planerad insats där 
ledningen spelar en central roll. Det är ledningen som ska identifiera behov av förändring och 
se till att en sådan kommer till stånd. Ledningen måste även ha insikt om hur förändringen av 
ekonomisystemet kan komma påverka kulturen i organisationen. Övriga funktioner i bolaget 
är underordnade och deras roll är understödjande av den centralt initierade insatsen. Men 
perspektivet medger också en syn på genomförandet där förändringsarbetet ses som en 
fundamentalt lokal angelägenhet. Vid denna syn på hantering av förändring är det på lokal 
nivå som förmågan finns att identifiera behov av förändring, inte i ledningen.81 Eftersom 
koden har stort fokus på att reglera relationen mellan bolagsledning och styrelse intar vi 
perspektivet med förändringsarbetet som en central angelägenhet. Vi anser att det är 
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ledningen som ser behoven av vad som skall förändras och bör initiera och leda den 
förändring som anpassning till koden innebär. 

4.5 Rutiner och reglers betydelse vid organisatorisk förändring 
Under rubriken 3.2.3 beskrevs de formella krav koden ställer på bolagen. Det står klart att 
koden innebär en viss administration och ändrade rutiner för att anpassa sig efter dess regler. 
Johansson och Baldvinsdottir har presenterat en studie på två små svenska företag som 
handlar om regler och rutiners roll och hur goda prestationer uppnås. Till skillnad från tidigare 
studier, som visat att tillämpningen av prestationsutvärdering som verktyg har försäkrat 
förbättrad prestation i organisationen, kan de inte se något sådant samband i deras studie. De 
menar att vid förändring av principer i en organisation kan regler och rutiner endast komma 
förändras när de gamla principerna helt upphör eller när de nya till fullo är antagna. De 
fokuserade på controllerns roll i samspelet mellan den som utvärderar och den som blir 
utvärderad och hittade bevis för att utvärdering av prestationer är beroende av förtroende. De 
såg att vid organisatorisk förändring kan väl inarbetade regler och rutiner vara ett hinder för 
omstrukturering eller förändring av ekonomisystemet. Det beror på att rutiner kan vara så 
inarbetade i själva själen av företaget så att det helt enkelt är svårt att släppa taget. Detta leder 
till att förändringen blir svår att genomföra och att den riskerar att bli kortlivad genom att 
gamla invanda rutiner snabbt återupptas. Därför är det mycket viktigt att vara noga med att 
förmedla budskapet så tydligt som möjligt till de anställda. Johansson och Baldvinsdottir 
pekar även på att förtroendet för den som är ansvarig för förändringen spelar en viktig roll. 
Om det är en person som har ett stort förtroende från samtliga anställda kommer det bli 
betydligt lättare att genomföra förändringen och de medföljande ändringarna av rutiner och 
regler.82  
 
Vid implementering av koden startar en förändringsprocess genom att rutiner anpassas och 
nya införs. Som följer av ovanstående resonemang kan svårigheter med implementeringen av 
koden uppstå om arbetssättet avviker i stor grad från det tidigare. Information om kodens nya 
rutiner måste nå ut till de berörda i organisationen och informationen måste vara tydlig. Som 
Johansson och Baldvinsdottir underströk i sin artikel är det viktigt att de som är ansvariga för 
införandet skapar förtroende för koden. Om de ansvariga för implementeringen inte har 
förtroende för koden finns en risk att de misslyckas skapa förtroende för koden i sin 
organisation. 

4.6 Förändring och motstånd 
I en artikel av Granlund som publicerades 2001 beskriver han hur krafter påverkar 
förändringsprocesser. I huvudsak menar han att det finns krafter som verkar mot, respektive 
för förändring och dessa kan delas in i; organisationens ekonomiska, institutionella och 
individuella krafter. Motstånd kommer som reaktion till förändring som rubbar stabiliteten i 
organisationen. Motståndet yttrar sig genom ovilja till deltagande i förändring eller i vissa fall 
aktivt motarbetande. Granlund hänvisar till tidigare forskning och påpekar att människor har 
ett grundläggande motstånd till förändring eftersom de känner sig bekväma i etablerade 
rutiner som i sin tur förstärker känslan av säkerhet. I Granlunds fallstudie bestod drivkrafterna 
till förändring av ekonomisystemet bland annat av; ökad effektivitet, bättre information till 
grund för beslutsfattande, kalkylmodell valdes och anpassades efter företagets specifika 
situation, konsultens expertis hade en starkt positiv inverkan på de berörda. Drivkrafterna mot 
förändring bestod av; dåliga finansiella resurser, komplext system, företagets inre tröghet mot 
förändring och ekonomichefen som var mycket inflytelserik och motarbetade 
förändringsarbetet vilket var en av anledningarna till ett sviktande stöd för förändringen hos 
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företagets ledning.83 Undersökningen i denna uppsats tar i stor del fasta på det inbyggda 
motstånd till förändring Granlund pratar om. Visar det sig att företagen inte upplever att 
anpassningen till koden innebär en så stor förändring, samt att de ser nyttan med koden, då 
finns det anledning att misstänka att motståndet beror på något annat. En förklaring kan vara, 
som Granlund pekar på, att koden rubbar stabiliteten i organisationen och att det ger ett 
negativt mottagande. 
 
I studien framkommer en social konflikt när förändringen skall genomföras. Väldigt många 
individer i organisationen framförallt bland ekonomipersonalen motsatte sig förändringen 
eftersom de inte ansåg att deras insats eller deras arbetssätt borde ses över. Detta medan 
produktionspersonalen var positiv till projektet vilket kan bero på att de inte var inkluderade i 
arbetsgruppen och ville få mer delaktighet. Ekonomipersonalen hade i detta fall en 
nyckelposition eftersom de var de initiala användarna av systemet, utan deras medverkan 
skulle inte resten av organisationen kunna använda det nya systemet. De lyckades inte skapa 
legitimitet för och motivera nyttan med det nya ekonomisystemet vilket är avgörande för 
framgång.84 Tidigare diskuterades att motståndet till koden kunde förklaras av ett 
grundläggande motstånd till förändring. Om Granlunds resonemang om delaktighet och 
legitimitet beaktas kan ytterligare en del i förklaringen till motståndet koden mött kan finnas i 
brist på legitimitet. 

4.7 Tvingande likformighet och motstånd 
Även om koden inte är lagstiftning, ingår den i självregleringen och är ett noteringskrav på 
Stockholmsbörsen. Därav följer att koden har en starkt tvingande karaktär och bolagen 
tillämpar koden under stora påtryckningar. Covaleski beskrev händelserna kring förändringen 
av budgetsystemet vid universitetet i Wisconsin. Han antog ett institutionellt perspektiv för att 
undersöka för vilka syften samhälleliga förväntningar för godtagbara budgetpraxis är 
uttryckta, förstärkta och modifierade under en period av tillbakagång i organisationen. Detta 
gjordes genom att samla in data från universitetets budgeteringssystem och djupintervjuer 
med nyckelpersoner i budgeteringsprocessen. I korthet utmynnade fallet i en förändring av 
lagstiftningen som medförde att anslagen till staten Wisconsin minskade vilket till sist ledde 
till guvernörens avgång efter universitetets reaktioner på de minskade anslagen. Hans avgång 
berodde på att han inte var villig att stödja det nya budgetsystemet, delvis eftersom han inte 
ville involvera sig i det han ansåg vara universitetets interna aktiviteter, delvis eftersom han 
förutsåg reaktioner från lagstiftare.  
 
Tidpunkten präglades av stora nedskärningar i staten Wisconsin och tvingande likformighet 
(coercive isomorphism) för att nå ekonomiska nedskärningsmål. Minskningen i anslag 
tvingade universitetet att överge sin metod att budgetera efter antal registreringar av studenter, 
till förmån för ett kvalitativt budgetsystem. Statens analytiker såg dock universitetets 
förändring av budgetsystemet snarare som en politisk manöver för att stödja sin egen position, 
än som en teknisk uppfinning som speglade den ekonomiska verkligheten. Maktspelet stod 
alltså mellan, å ena sidan universitetets resursbehov och dess institutionella suveränitet, och å 
andra sidan staten och dess företräde för rationellt budgeteringsarbete. Studien visade att 
specifika individer i både universitetets organisation och i det större samhälleliga 
sammanhanget aktivt uppfann och uttryckte förväntningar rörande organisatoriska procedurer 
och policies. Det framkom även att institutionaliseringsprocessen präglades av makt- och 
egenintresse både inom organisation och i relationerna mellan organisationerna.85 Liknande 
maktspel utspelas sannolikt om koden mellan politiker med makt att lagstifta, 
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företagsledningar, styrelser, ägare av bolag och andra intressenter i näringslivet. I 
problematiseringen diskuterades det politiska maktspelet. Om staten finner att normerna i 
koden inte har den verkan som de önskar, kan de utvidga befintlig lagstiftning. Likaså har 
ägare, intresse av att bolagsstyrningen kontrollerar att exempelvis ersättningsnivåer inte 
skjuter i höjden, och makt att påverka utvecklingen av arbetet med koden. 
 
Ytterligare forskning på motstånd har presenterats i en artikel av Robert W. Scapens och John 
Roberts. I en fallstudie beskriver de ett försök som gjorts att introducera ett nytt 
ekonomistyrningssystem i ett multinationellt bolag från central divisionsnivå till dess 
underenheter. De utforskade källorna till motstånd som utvecklingsgruppen mötte och satte 
motståndet i sammanhang med förändringsprocessen. Målet med studien var att undersöka de 
komplexa nät av sociala processer som förändring av ekonomisystemet består av. De 
illustrerade hur förändringsprocesser oavsiktligt skapade förhållande som övervann innehållet 
av förändringen. Deras undersökning visade att för att förstå förändring av ekonomisystem 
måste man förstå att oförutsedda händelser kan inträffa som följd av historiska och 
organisatoriska omständigheter. Det är enligt Scapens och Roberts viktigt att inte avfärda 
motstånd som irrationella och känslomässiga reaktioner till förändring. De menar att motstånd 
är underbyggt av verkliga farhågor och rädslor. Försök att använda tvingande medel 
(coercion) för att övervinna motstånd leder till strid om kontrollen och ytterligare motstånd till 
förändringen. I deras fall såg de hur en organisation med stark decentralisering misslyckades 
med att legitimera sitt nya system. Samtidigt fanns en oförmåga i organisationen att hitta 
användbara relationer mellan språket för produktionen och ekonomisystemet vilket ledde till 
motstånd i förändringsprocessen. De understryker att det är viktigt att hantera 
förändringsprocessen och dess sammanhang såväl som förändringens innehåll när en 
förändring av ett ekonomisystem skall implementeras.86 
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5 Resultat och Analys 
Det datamaterial som insamlats bygger på den undersökta populationens ställningstaganden. 
Populationen bestående av de bolag som omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning, vilket 
innefattar alla bolag på A-listan och de på O-listan med ett marknadsvärde överstigande 3 
miljarder kronor. Enkäten skickades ut till samtliga 84 bolag i populationen, och svar erhölls 
ifrån 44 respondenter. Frågorna i enkäten är utformade med utgångspunkt i kriterierna 
förändringsgrad, svårigheter med införandet, graden av nytta med koden. På detta sätt 
kommer det teoretiska resonemanget som fördes i teorikapitlet nu testas och visa på huruvida 
en överensstämmelse förekommer eller ej. Med hjälp av tabeller uttryckta i relativa mått 
presenterar vi de data som insamlats för undersökningen för att åskådliggöra och möjliggöra 
jämförelse. I de tre kriterierna ges ett öppet svarsalternativ, varifrån vi plockat ut de mest 
intressanta och presenterar dessa under respektive kriteriesammanställning. Samtliga svar på 
enkäten presenteras i sin helhet i bilagorna 4-6. Svaren på frågorna finns åskådliggjorda i 
tabellerna som finns fullständigt presenterade med absoluta tal i bilaga 3. 

5.1 Bolagens noteringsfördelning 
De bolag som omfattas av koden är noterade på två listor, A-listan och O-listan. Första frågan 
fördelar bolagen efter vilken lista de är noterade på. 

5.1.1 Vilken lista är ni noterade på? 
 
Tabell 3: Fråga 1 
 

Andel (%)
A listan 57
O listan 43

100  
 
Anm.: Internt bortfall 0 
Källa: Bilaga 3 
 
 
 
Genom denna fråga tydliggörs representationen av respondenter ifrån A- respektive O-listan. 
Denna fråga möjliggör en uppdelning av datamaterialet i två strata som sedan kan jämföras. 
Tabellen visar på att fördelningen av det insamlade datamaterialet är fördelad med 57 % 
svarsfrekvens ifrån respondenter ifrån A-listan och resterande 43 % ifrån O-listan. Det 
framgår vidare av datamaterialet att det totalt sett är 14 % fler respondenter ifrån A-listan som 
valt att svara, det bör dock tilläggas att A-listan består av ett större antal respondenter jämfört 
med O-listan. Att i någon vidare mening gå in och försöka analysera varför A-listans 
respondenter har varit mer benägna att svara har vi bortsett ifrån att göra. Vi nöjer oss med att 
konstatera skillnaden i svarsfrekvens.  

5.2 Förändringsgrad 
Denna del av enkäten består av två frågor vilka har för avsikt att mäta hur mycket företagen 
har förändrat sitt arbetssätt vid tillämpningen av koden. Genom fråga 2 som består av ett 
öppet svarsalternativ får respondenten möjligheten att utförligt förklara förändringsgraden. På 
fråga 3 graderar respondenten graden av förändring de upplever att koden har medfört i deras 
arbetssätt. Respondenternas ställningstagande kan då jämföras med svaren på den tredje 
variabeln, graden av nytta. Vi tar fasta på Granlunds resonemang, att individer har ett inbyggt 

Andel (%)
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motstånd till förändring. Med den teoretiska utgångspunkten skall en liten förändring leda till 
ett positivt mottagande, i detta fall mottagandet av koden. En stor förändring skall å andra 
sidan resultera i ett negativt mottagande av koden. 

5.2.1 Hur har Koden inneburit förändringar i ert arbetssätt? 
På fråga 2 fick respondenterna fritt tycka till om hur de ansåg att koden inneburit förändringar 
i deras arbetssätt. Som vägledning för deras ställningstagande angavs fem variabler, vilka de 
kunde ha som exempel när de angav sina svar. Variablerna var huruvida det har varit/medfört: 
svårt att implementera Koden, att personal har behövt utbildats, nya rutiner, att kraven på 
administrationen har ökat, samt om konsulter har anlitats. Utifrån dessa variabler har en 
sammanställning gjorts för att visa vilka förändringar koden har inneburit i företagens 
arbetssätt. Utöver detta fanns också möjligheten att fritt beskriva de förändringar som koden 
inneburit för respondenternas arbetssätt. 
 
A-listan 
Angående variabeln ”Svårt att implementera Koden” hade ingen av respondenterna 
uttryckligen tyckt att koden varit svår att implementera med avseende på de förändringar i 
arbetssätt som koden medfört. Däremot har det i variabeln ”Personal har behövt utbildats” 
angivits att kompetenskraven hos berörda personer ökat exempelvis hos företagsledningen. 
Angående variabeln ”Konsulthjälp har anlitats” nämner exempelvis några respondenter att 
en ökning har skett men inte speciellt mycket. Avstämning mot konsulter och experter har 
ökat säger en annan respondent. ”Kraven på administrationen har ökat” här är det många av 
respondenterna som verkligen uttrycker att så är fallet. Många har svarat att årsredovisningen 
utökats och innehåller numer en bolagsstyrningsrapport, det ger mer dokumentation och 
ställer större krav på administrativa resurser. ”Nya rutiner” har utarbetats, vilket har medfört 
större belastning på framförallt jurister och administrativ personal. Samtidigt som nya rutiner 
tar stora resurser idag, framhåller respondenterna att när rutinerna väl är implementerade 
kommer arbetet på sikt bli lättare. Flertalet respondenter framhåller att nya rutiner har skapats 
för att implementera koden. Dessa rutiner har tagit mycket tid och resurser i anspråk ifrån 
ledning och styrelse. En respondent framhåller att dennes företag redan uppfyllde det mesta 
som koden innebär och förändringen koden medfört har därför varit ringa. Kraven på 
informationsrutiner har ökat. En annan respondent framhåller att koden är meningslös och 
innebär mycket jobb och avprickning mot koden. Det finns också de respondenter som angivit 
att de är berörda av SOX och att den anpassningen till viss del har inneburit anpassningar 
efter koden. 
 
O-listan 
Respondenterna på O-listan svarade likartat. När det gäller variabeln ”Svårt att implementera 
Koden” var det en respondent som framhöll att koden inte är svår att implementera.  
Angående variabeln ”Personal har behövt utbildats” visades en tendens till att en del 
utbildning har förekommit, samt att informations och diskussionspunkter kring koden på 
styrelsemöten har föregåtts av viss utbildning. Att ”Konsulthjälp har anlitas” svarade tre 
respondenter att så var fallet, där framgick också att controllerfunktionen har fått mer att göra. 
Den variabel som har påverkats mest är ”Kraven på administration har ökat”. En 
övervägande del av respondenterna har här angivit att kraven på administration har ökat, det 
kostar pengar, tar tid, mycket mer dokumentation, mer byråkrati är bara några kommentarer. 
Att ”Nya rutiner” har skapats är inte svårt att förstå, respondenterna understryker dock att det 
inte är några stora förändringar, mer justeringar och uppdatering av redan befintliga rutiner. 
En respondent har även angivit att de redan tillämpar den engelska koden, Combined Code, 
varför nya rutiner inte behövt införas. 
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Genom att ta del av respondenternas svar ovan både för A och O-listan går det att se att det 
finns en överrensstämmelse mellan teori och empiri i detta fall av förändringsgrad. 
Respondenterna har angivit, de föreslagna variablerna. Den variabel som var minst 
överrensstämmande var den om att det har varit ”Svårt att implementera Koden”. Den 
variabel som har varit mest överrensstämmande är ”Kraven på administration har ökat”. Att 
en förändring har ägt rum går alltså att konstatera och hur denna förändring har yttrat sig ses 
med hjälp av ovannämnda variabler. Hur pass stor förändringsgraden har varit hos företagen 
går det att utläsa av nedanstående tabell och diagram. 

5.2.2 I vilken grad har ert arbetssätt förändrats till följd av Koden? 
Denna fråga har som uppgift att mäta och visa på hur företagens arbetssätt har förändrats till 
följd av koden. Med hjälp av en skala har företagen tagit ställning till hur pass stor graden av 
förändring är vilket går att utläsa i nedanstående tabeller och diagram. 
 
Tabell 4: Fråga 3 
 
A-listan 

Andel (%)
Liten O 33

Ganska liten O 55
Ganska stor O 8

Stor O 4
Totalt 100  

 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
 
 
O-listan 

Andel (%)
Liten O 47

Ganska liten O 32
Ganska stor O 21

Stor O 0
Totalt 100  

 
Anm.: Internt bortfall 0 
Källa: Bilaga 3 
 
 
Det går snabbt att utläsa att förändringsgraden är liten för både A och O-listan. I bägge fallen 
har svarsalternativet ”liten” respektive ”ganska liten” fått flest svar. En mer markant skillnad 
som går att utläsa är den när jämförelse mellan svarsalternativen ”ganska stor” och ”stor” 
görs. A-listan har en skillnad 4 % i svarsfrekvens medan O-listan har hela 21 % svarsfrekvens 
i svarsalternativet ”ganska stor” och 0 % i ”stor”.  
 
Föga förvånande, som även diskuterats i den teoretiska referensramen, står det klart att 
anpassningen till koden har inneburit en förändring i arbetssätt för företagen. Anpassningen 
förefaller dock inte inneburit några stora förändringar i arbetssätt.  
 
Som tidigare nämnts skall en liten förändring leda till ett litet motstånd. Eftersom bolagen på 
O-listan har tagit en tydligare ställning till mindre förändring än bolagen på A-listan borde de 
ha en positivare inställning till och mottagare av koden. Tittar vi på de två översta 
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svarsalternativen i tabellen fördelar sig svaren över A-listan 88 % och O-listan 79 % av 
svaren. A-listan ställningstagande visar att de upplevt en ganska liten förändring. De har 
därmed visat att koden inneburit en liten förändring men större än O-listans förändring. 
Koden har för flertalet företag inneburit en översyn av rutiner, eller införande av nya. Det är 
framförallt administrationen som ökat och några har anlitat konsulthjälp, dock i mindre 
utsträckning. Som diskuterats i kapitel 4.5 om regler och rutiners betydelse vid organisatorisk 
förändring, bör inga svårigheter uppstå vid implementeringen av koden om arbetssättet 
avviker i liten grad från det tidigare. I nästkommande stycke presenteras resultaten av 
undersökningen med avseende på svårigheter vid införandet av koden.  
 
Med bakgrund till frågorna 2 och 3 som svarar mot variabeln förändringsgrad kan vi 
konstatera från ovanstående resonemang att det är O-listan som har genomgått den minsta 
förändringen av de två listorna. Därmed har O-listan enligt teorin det positivaste mottagandet 
och minsta motståndet till koden. 

5.3 Svårigheter med införandet 

5.3.1 Faktorer som har försvårat införandet av koden 
Den här frågan visar på olika faktorer som kan upplevas som försvårande vid anpassningen 
till koden. Dessa är grundade på omständigheter som kan verka försvårande vid införandet av 
ett nytt ekonomisystem. Vi vill med hjälp av dessa påståenden se om en överrensstämmelse 
med dessa faktorer och koden var tydligt märkbar. Ett öppet svarsalternativ kompletterar 
påståendena för de respondenterna som inte fann alternativen passande och ville komplettera 
sina svar. 
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Tabell 5: Fråga 4 
A-listan

Andel (%)
Dess komplexitet 19%
Vårt/a befintliga ekonomisystem. 6%
Brist på ekonomiska resurser. 0%
Att nå ut med information. 13%
Inte tillräcklig planering inom företagets ledning. 6%
Inte tillräcklig medvetenhet om vilka åtgärdspunkter som behövde justeras för implementeringen av Koden. 25%
Inte tillräcklig kunskap om hur Koden kommer påverka företagskulturen. 6%
Inte tillräcklig medvetenhet om den totala kostnaden för införandet av Koden i ert företag. 25%

100%  
Anm.: Internt bortfall 9 
Källa: Bilaga 3 
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Tabell 5: Fråga 4 
O-listan

Andel (%)
Dess komplexitet 57%
Vårt/a befintliga ekonomisystem. 0%
Brist på ekonomiska resurser. 0%
Att nå ut med information. 14%
Inte tillräcklig planering inom företagets ledning. 0%
Inte tillräcklig medvetenhet om vilka åtgärdspunkter som behövde justeras för implementeringen av Koden. 29%
Inte tillräcklig kunskap om hur Koden kommer påverka företagskulturen. 0%
Inte tillräcklig medvetenhet om den totala kostnaden för införandet av Koden i ert företag. 0%

100%  
Anm.: Internt bortfall 12 
Källa: Bilaga 3 
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Det är enkelt att utifrån diagrammen ovan utläsa vilka svarsalternativ som fått flest svar. De 
två förstnämnda svarsalternativen i tabellerna nedan är samma både för A- och O-listan. De 
tre svarsalternativ som fått flest svar på A-listan är: 
 

• ”Inte tillräcklig medvetenhet om den totala kostnaden för införandet av Koden i ert 
företag” 

• ”Inte tillräcklig medvetenhet om vilka åtgärdspunkter som behövde justeras för 
implementeringen av koden” 

• ”Dess komplexitet” 
 
Medan det på O-listan är: 

• ”Dess komplexitet” 
• ”Inte tillräcklig medvetenhet om vilka åtgärdspunkter som behövde justeras för 

implementeringen av koden” 
• ”Att nå ut med information” 

 
Genom att jämföra A och O-listans svar, kan vi se om det finns någon skillnad i fördelningen 
mellan svarsalternativen beroende på vilken lista företagen är noterade på. Vad gäller 
företagens komplexitet är skillnaden 38 %, vilket får anses som en mycket stor skillnad. 
Komplexiteten är en av de tre svarsalternativ som har fått störst svarsfrekvens. Det andra 
svarsalternativet är ”Inte tillräcklig medvetenhet om vilka åtgärdspunkter som behövde 
justeras för implementeringen av koden”. Här är det en 4 % skillnad i svarsfrekvens mellan 
A och O-listan. Vad gäller de fyra svarsalternativen ”Vårt/a befintliga ekonomisystem”, 
”Brist på ekonomiska resurser”, ”Inte tillräcklig kunskap om hur Koden kommer påverka 
företagskulturen” samt ”Inte tillräcklig planering inom företagets ledning” var skillnaden i 
svarsfrekvens mellan 0 % och 6 %, detta hade delvis sin grund i att 4 av fallen hade en 
svarsfrekvensen på 0 %. Svarsalternativet ”Att nå ut med information” hade enbart en 
skillnad 1 % mellan de bägge listorna. I sista svarsalternativet ”Inte tillräcklig medvetenhet 
om den totala kostnaden för införandet av Koden i ert företag” var skillnaden hela 25 % 
mellan listorna. 
 
Det måste påtalas att alla respondenter inte svarade på denna fråga, totalt erhölls 23 svar, 
varav 16 ifrån A-listan och 7 ifrån O-listan. Detta är alltså enbart vad de respondenter som 
valt att svara tycker. Det är även så att det totala bortfallet är stort varpå resultaten av denna 
fråga enbart kan indikera vilka svårigheter som uppstod vid implementeringen. Att så få har 
svarat på denna fråga kan bero på att förändringen i arbetssätt har varit liten och att inga 
direkta svårigheter påträffats. Som ett komplement till denna fråga finns det nedan en 
sammanställning av fråga 4, som var en öppen fråga angående faktorer som försvårat 
införandet av koden. 

5.3.2 Ytterligare försvårande faktorer  
Den fjärde frågan hade även ett öppet svarsalternativ där respondenten med egna ord fick 
beskriva vad införandet av koden hade inneburit. Nedan presenteras ett antal kommentarer 
kring vilka faktorer som upplevs ha försvårat införandet av koden hos företaget. Materialet 
återfinns i sin helhet i bilaga 5. Materialet presenteras uppdelat mellan A respektive O-listan. 
 
A-listan 

• ”Vårt företag har sedan tidigare implementerat många av kodens regler. Koden är 
vad den är och vi upplever inte att vårt företag har stött på några direkta svårigheter i 
och med dess införande.” 
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• ”Det faktum att det är en ny företeelse och att det därför inte finns praxis i 
tillämpningen.” 

• ”Koden har inte varit tillräckligt avstämd med övrig civil- och offentligrättslig 
lagstiftning samt har införandereglerna 2005-2006 var undermåliga. I övrigt inga 
större problem.” 

• ”Kan inte direkt påstå att vissa faktorer har försvårat införandet - men själva 
införandet har medfört förändrade rutiner för samtliga berörda.” 

• ”Inte varit svårt att implementera hitintills. Mest meningslöst merarbete.” 
• ”Otydlighet i kodkrav avseende den interna kontrollen.” 
 

O-listan 
• ”Dyrt och onödigt.” 
• ”Inga svårigheter med införandet.” 
• ”Koden är otydlig och är inte till alla delar överens med övrig lagstiftning/ 

noteringsavtalet.” 
• ”Att koden innehåller vissa otydligheter vilka ingen kan klara ut t ex kom en mycket 

sen rekommendation från kollegiet angående rapporten om interna kontrollen och 
dessutom råder viss förvirring av den juridiska innebörden av styrelsens 
underskriftsförsäkran.” 

• ”Internkontrollrapporten kräver resurser i tid och pengar.” 
• ”Svårigheten ligger snarare i att det ökar formalia och byråkrati. Kodens regler 

regleras redan i aktiebolagslagen, och om den hanterats med kraft och förnuft hade 
koden inte behövts. Vi vill tjäna pengar åt våra aktieägare, inte skyffla papper.” 

 
 
Svaren är varierande, dyrt och onödigt, koden är otydlig, graden av byråkrati ökar, kodens 
regler finns redan reglerade i ABL samt att ingen praxis finns för hur koden skall tillämpas. 
Dessa är de framträdande problemen som bolagen har angivigt att de stött på vid införandet av 
koden. Hos flera bolag innebär koden inte någon stor förändring, det gäller exempelvis de 
som redan lämnar bolagsstyrningsrapport eller praktiserar Combined code eller SOX. Det 
finns anledning att reflektera över det Burns och Vaivio skriver i sin artikel ifrån 2001 om 
förändring. De diskuterar hur pass stor en förändring måste vara för att räknas som en 
förändring och att något som förefaller vara en förändring, i själva verket inte alltid är det. Att 
anpassningen till koden kräver olika mycket förändring för olika bolag står klart. 
 
Det bör även lyftas fram att även om respondenterna ansåg att förändringen var mindre och att 
många inte såg några speciella svårigheter vid införande anses kodens syften och tillämpning 
som oklara. Flera av respondenterna ansåg att det rättsliga läget var oklart och att ABL och 
ÅRL redan reglerar det koden syftar till att reglera. Det kan vara en del i förklaringen till 
motståndet koden mött och detta kommer behandlas ytterligare när kodens nytta analyseras. 
 
Burns och Vaivio skriver även under sitt andra perspektiv om förändring, förändringens logik, 
där det förklaras att förändringar kan uppstå som ett okontrollerat fenomen. Förändringen kan 
även alltid mötas av motstånd så pass att dess genomförande förhindras. Då koden är 
tvingande får det därför anses att detta inte är möjligt. Om koden inte föregåtts av noggrann 
planering av ledning och att den då på grund av sin komplexitet inte blir kontrollerbar, torde 
ett motstånd mot koden uppstå och svårigheter uppstå för dess införande. Komplexitet och 
medvetenhet om kodens åtgärdspunkter, alltså dess komplexitet, är några faktorer som 
respondenterna har angivit som svårigheter med att införa koden.  
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I det tredje perspektivet skriver författarna om att det är ledningen som ska identifiera behov 
av förändring och se till att en sådan kommer till stånd. Ledningen måste även ha insikt om 
hur förändringen av ekonomisystemet kan komma påverka kulturen i organisationen. Några 
svårigheter med införandet kopplat till detta torde vara hur företagen inte haft tillräcklig 
medvetenhet om den totala kostnaden för införandet av koden, svårigheter med att nå ut med 
information, inte tillräcklig medvetenhet om vilka åtgärdspunkter som behövde justeras för 
implementeringen av koden, vilket framgår av ovanstående tabeller och diagram. 
 
Som tidigare konstaterats upplevde respondenterna inte någon större förändring i arbetssätt. 
Att så få har svarat på den slutna frågan om svårigheter vid införandet (fråga 4), kan bero på 
att förändringen i arbetssätt har varit liten och att inga direkta svårigheter påträffats. 
Ytterligare bevis på att förändringen varit liten är att etablerade rutiner i befintligt 
ekonomisystem bara ansågs utgöra en svårighet i fyra procent av svaren. Johansson & 
Baldvinsdottir hade observerade att väl inarbetade regler och rutiner kan vara ett hinder för 
förändring av ekonomisystem. Även om respondenterna uppger att rutiner har förändrats, har 
de tidigare etablerade rutinerna inte verkat som hinder för koden. Förklaringen kan ligga i att 
förändringen i de flesta fall kan betecknas som ringa.  

5.4 Graden av nytta med koden 
I detta stycke presenteras data ifrån frågorna 5 till 14, vilka mäter graden av nytta med koden. 
Dessa frågor har en fyrgradig skala vilket gör att ställningstagandet respondenterna gör får en 
tydlig struktur och jämförbarhet. Fråga 14 består dock av ett öppet svarsalternativ, där 
respondenterna mer utförligt kan uttrycka hur de ser på kodens nytta. Efter fråga 14 ges en 
sammanställning av frågorna 5 -14, där deras ställningstagande presenteras. En jämförelse 
görs på varje fråga för att se vilka på bolag det är som ser störst nytta med koden. Med hjälp 
av dessa fakta kan vi sedan påvisa sambandet av graden av nytta med koden och inställningen 
till koden, alltså hur koden har mottagits. 

5.4.1 Koden ger bättre information för beslutsfattande 
 
Tabell 6: Fråga 5 
A-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 24
Tar delvis avstånd O 32
Håller delvis med O 40
Håller med O 4
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 0 
Källa: Bilaga 3 
 
 
O-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 33
Tar delvis avstånd O 39
Håller delvis med O 28
Håller med O 0
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
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Cirka en ¼ av respondenterna på A- och cirka 1/3 av respondenterna på O-listan håller inte 
med om att koden bidrar till bättre information för beslutsfattande. I alternativen ”Tar delvis 
avstånd” är det cirka 1/3 respektive 39 % av respondenterna som har valt detta svarsalternativ 
och i svarsalternativet ”Håller delvis med” är det 40 % respektive 28 % som delvis håller 
med. Minst svarsfrekvens erhöll svarsalternativet ”Håller med” 4 % respektive 0 %. Som 
synes är det inga markanta avvikelser mellan A och O-listans svarsfördelning. Kopplar vi 
sedan denna fakta till den teoretiska grund vi använt oss av där ett par av kodens syften är att 
bidra med ökad effektivitet, konkurrenskraft och förtroende, råder det här en viss acceptans 
och en viss skepsis. Koden ger bättre information för beslutsfattande, men inget övertygande 
medhåll finns. Om koden bidrar med bättre information för beslutsfattande, torde syftet koden 
har vara uppfyllt. På denna fråga är det bolagen på O-listan som visar svagast stöd till 
påståendet om att koden ger bättre information för beslutsfattande. Bättre beslutsfattande får 
anses skapa, effektivare beslut, en ökad konkurrenskraft och därmed stärks förtroendet för 
företaget på marknaden.  

5.4.2 Koden är nödvändig 
 
Tabell 7: Fråga 6 
A-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 24
Tar delvis avstånd O 36
Håller delvis med O 28
Håller med O 12
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 0 
Källa: Bilaga 3 

 

O-listan 
Andel (%)

Håller inte med O 28
Tar delvis avstånd O 33
Håller delvis med O 22
Håller med O 17
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
 
 
Enligt svaren på A-listan har 88 % av respondenterna valt något av de tre första 
svarsalternativen och de sista procentenheterna är registrerade på svarsalternativet ”Håller 
med”. O-listan har en nästan likadan fördelning med 83 % svarsfördelning. Ser vi enbart till 
A-listans två översta svarsalternativ och motsvarande på O- listans, har de 60 % respektive 61 
% svarsfrekvens. Jämförs sedan svarsalternativet ”håller inte med” har O-listan 4 % fler 
röster. O-listan visar därmed på det svagaste stödet till att koden är nödvändig.  
 
Det är viktigt att förstå syftet med koden så att det inte direkt uppstår ett motstånd mot den då 
koden innebär en förändring vilken rubbar stabiliteten i företaget. Känner inte alla i 
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organisationen till kodens syfte exempelvis att öka effektivitet, konkurrenskraft och 
förtroende för det svenska näringslivet, kan det vara svårt att se huruvida koden är nödvändig 
eller ej. Andra faktorer kan finnas vilka kan ha påverkat respondenterna till ovanstående 
svarsfördelning som brist på finansiella resurser, komplext system och företagets inre tröghet 
mot förändring. Ställningstagandena på denna fråga måste beaktas med bakgrund till detta.  

5.4.3 Koden bidrar med effektivare internkontroll 
 
Tabell 8: Fråga 7 
A-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 20
Tar delvis avstånd O 36
Håller delvis med O 44
Håller med O 0
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 0 
Källa: Bilaga 3 

 

O-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 28
Tar delvis avstånd O 17
Håller delvis med O 38
Håller med O 17
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
 
Det råder viss skillnad i huruvida koden bidrar med effektivare internkontroll eller ej. På A-
listan har de flesta respondenterna, angivit något av svarsalternativen ”Tar delvis avstånd” och 
”Håller delvis med” med 36 % respektive 44 % svarsfrekvens vardera. Alternativet ”Håller 
inte med” fick 20 % av svaren medan svarsalternativet ”Håller med” blev utan något svar. O-
listan har 28 % av sina svar på svarsalternativet ”Håller inte med”, 17 % på ”Tar delvis 
avstånd”, 38 % på ”Håller delvis med” och nästan 1/5 av svaren på ”Håller med”. Ser vi till 
de två översta svarsalternativen i tabellen, kan vi se att A-listan då har 56 % svarsfrekvens 
medan O-listan har 45 % svarsfrekvens. För att se till enbart extermen ”håller inte med” är det 
O-listan som har störst svarsfrekvens 28 % en skillnad på 8 % gentemot O-listan. 
Respondenterna på O-listan tar därmed störst avstånd till påståendet att koden bidrar med 
effektivare internkontroll. 
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5.4.4 Koden bidrar med ökad transparens 
 
Tabell 9: Fråga 8 
A-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 12
Tar delvis avstånd O 28
Håller delvis med O 48
Håller med O 12
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 0 
Källa: Bilaga 3 
 
 
 
O-listan 

 

 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
 
Det är ganska få som anser att koden bidrar till ökad transparens. Nästan 1/3 av 
respondenterna på A och O-listan har valt svarsalternativet ”Tar delvis avstånd”. Både på A- 
och O-listan har cirka hälften av respondenterna valt alternativet ”Håller delvis med”. 
Resterande andel av respondenterna 12 % respektive 17 % ”Håller med” att transparansen har 
ökat till följd av koden. ”Håller inte med” har fått 12 % respektive 6 % av svaren på A och O-
listan. Därför kan det sägas att A-listan minst håller med om att koden bidrar med ökad 
transparens. 
 
Genom ökad transparens finns det möjlighet för företagen att se hur andra gör. Det företag 
som exempelvis har ett vinnande koncept, kan tas efter. Detta är något som lätt händer då 
minimeringen av osäkerhet efterlevs för att skapa legitimitet, vilket i sin tur skapar högre grad 
av isomorphism. Isomorphismen blir också hög då koden är tvingande och företagen måste 
följa den, bortsett från principen följa eller förklara. 

Andel (%)

12%

28%

48%

12%

Håller inte med  O
Tar delvis avstånd  O
Håller delvis med  O
Håller med  O

Andel (%)
Håller inte med O 6
Tar delvis avstånd O 33
Håller delvis med O 44
Håller med O 17
Totalt 100

Andel (%)

6%

33%

44%

17%

Håller inte med  O
Tar delvis avstånd  O
Håller delvis med  O
Håller med  O
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5.4.5 Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen reglerar redan det koden 
syftar till att reglera 
 
Tabell 10: Fråga 9 
A-listan 
 

Andel (%)
Håller inte med O 0
Tar delvis avstånd O 21
Håller delvis med O 38
Håller med O 41
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 1 
 Källa: Bilaga 3 
 
 
O-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 6
Tar delvis avstånd O 38
Håller delvis med O 28
Håller med O 28
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
 
 
Få ”Håller inte med” om att ABL och ÅRL redan reglerar det koden syftar till att reglera, på 
A-listan är det 0 % och på O-listan 6 % som håller med om detta. En betydligt större andel  
21 % respektive 38 % ”Tar delvis avstånd” ifrån påståendet. Svarsalternativet ”Håller delvis 
med” har en svarsfrekvens på 38 % respektive 28 %. ”Håller med” har en svarsfrekvens om  
41 % och 28 %. Därmed har A-listan erhållit flest svar på alternativet ”Håller med” medan O-
listan har flest svar på alternativet, ”Tar delvis avstånd”. Detta kan i sin tur resultera till att 
företagen inte är lika positivt inställda till koden, om den inte fyller någon funktion och 
dessutom är svårimplementerbar samt att redan inarbetade rutiner måste omarbetas. Med 6 % 
marginal är det O-listan som tar starkast tar en negativ ställning till påståendet att ABL och 
ÅRL redan reglerar det koden syftar att reglera.  

5.4.6 Koden är ett effektivt verktyg för bolagsstyrning 
 
Tabell 11: Fråga 10 
A-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 16
Tar delvis avstånd O 36
Håller delvis med O 44
Håller med O 4
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 0 
Källa: Bilaga 3 
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O-listan 

 

 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
 
 
Att koden är ett effektivt verktyg för bolagsstyrning, tycker endast 4 % respektive 6 % av 
respondenterna på A och O-listan. Det är dock en mycket stor andel 44 % respektive 39 % 
som delvis håller med. De som delvis tar avstånd är färre och fördelningen mellan de bägge 
listorna är tydlig, 36 % respektive 22 %. De som valt svarsalternativet ”Håller inte med” 
består av 16 % respektive 33 % drygt dubbelt så stor svarsfrekvens. De två översta 
svarsalternativen i A och O-listans tabeller visar på en total svarsfrekvens på 52 % respektive 
55 %, vilket visar på att respondenterna på O-listan håller med om påståendet i större grad. 
Ser vi enbart till svarsalternativet ”Håller inte med” går det att utläsa att O-listan tar starkast 
ställning emot påståendet att koden är ett effektivt verktyg för bolagsstyrning, med 17 % 
skillnad i svarsfrekvens jämfört med A-listan. 

5.4.7 Koden ökar förtroendet för företagets verksamhet 
 
Tabell 12: Fråga 11 
A-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 17
Tar delvis avstånd O 21
Håller delvis med O 54
Håller med O 8
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
 
 
O-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 24
Tar delvis avstånd O 18
Håller delvis med O 46
Håller med O 12
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 2 
Källa: Bilaga 3 
 

Andel (%)
Håller inte med O 33
Tar delvis avstånd O 22
Håller delvis med O 39
Håller med O 6
Totalt 100

Andel (%)

33%

22%

39%

6%
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Tar delvis avstånd  O
Håller delvis med  O
Håller med  O
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Håller med  O
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På A respektive O-listan är det 17 % respektive 24 % av respondenterna som valt något av 
svarsalternativen ”Håller inte med” om att koden ökar förtroendet för företagets verksamhet. 
Svarsalternativet ”Tar delvis avstånd” har fördelningen 21 % 18 % listorna emellan. Den 
största svarsfrekvensen har ”Håller delvis med” fått, med 54 % respektive 46 %, och de som 
”Håller med” har andelen 8 % respektive 12 %. Slås svarsalternativen ”Håller delvis med” 
och ”Håller med” samman får de en svarsfrekvens på 62 % respektive 58 % på A respektive 
O-listan. Detta visar på att koden ökar förtroendet något som också är ett av kodens syften, att 
stärka det svenska näringslivets förtroende. Det är samtidigt skönjbart att det är O-listan som 
starkast tar ställning emot påståendet att koden ökar förtroendet för företagets verksamhet. 
 

5.4.8 Nyttan med koden överväger de kostnader som den medför 
 
Tabell 13: Fråga 12 
A-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 16
Tar delvis avstånd O 36
Håller delvis med O 36
Håller med O 12
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 0 
Källa: Bilaga 3 
 
 
 
O-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 34
Tar delvis avstånd O 33
Håller delvis med O 33
Håller med O 0
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
 
 
16 % respektive 34 % ”Håller inte med” om att nyttan med koden överväger de kostnader den 
medför, det är ungefär dubbelt så många på O-listan jämfört med A-listan. Fördelningen på 
svarsalternativet ”Tar delvis avstånd” är snarlik listorna emellan 36 % respektive 33 %. De 
som har svarat ”Håller delvis med”, gjort det med fördelning, nämligen 36 % respektive 33 
%. Slutligen, har de som ”Håller med” om att nyttan med koden överväger de kostnader som 
den medför svarat med 12 % respektive 0 % fördelning. Totalt sett är det 52 % respektive  
67 % som valt något av de två översta alternativen i tabellen. Detta stödjer den debatt som 
förts om huruvida koden är värd sin nytta i förhållande till den kostnad den medför. I debatten 
har det talats om att så inte är fallet, dessa svar bekräftar en viss tveksamhet till kostnaderna. 
Med 18 % marginal är det O-listan som tar starkast ställning emot påståendet att nyttan med 
koden överväger de kostnader som den medför. 
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5.4.9 Om koden inte hade varit norm skulle ett liknande kontrollverktyg ha 
införts frivilligt 
 
Tabell 14: Fråga 13 
A-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 13
Tar delvis avstånd O 61
Håller delvis med O 17
Håller med O 9
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 2 
Källa: Bilaga 3 
 
 
 
O-listan 

Andel (%)
Håller inte med O 6
Tar delvis avstånd O 22
Håller delvis med O 55
Håller med O 17
Totalt 100  
 
Anm.: Internt bortfall 1 
Källa: Bilaga 3 
 
 
Denna fråga har stor spridningen mellan svarsalternativen även A och O-listan emellan. De 
som valt svarsalternativet ”Håller inte med” har dock inte så stor spridning, en svarsfrekvens 
på 13 % respektive 6 %. ”Tar delvis avstånd” här är det en markant skillnad mellan de bägge 
listorna 61 % respektive 22 %, även i svarsalternativet ”Håller delvis med” är skillnaden stor 
fast åt andra hållet 17 % respektive 55 %. De som valt ”Håller med” har en svarsfrekvens på 9 
% respektive 17 %. 74 % respektive 28 % på A samt O-listan ”Håller inte med” och ”Tar 
delvis avstånd” att om koden inte hade varit norm skulle ett liknande kontrollverktyg ha 
införts frivilligt. Det är en stor skillnad i svarsfrekvens, men görs en jämförelse endast mellan 
svarsalternativet ”Håller inte med” är skillnaden endast 7 %. Det är A-listan som tar störst 
avstånd till påståendet att om koden inte hade varit norm så skulle ett liknande 
kontrollverktyg ha införts frivilligt. 

5.4.10 Nyttan med Koden  
På fråga 14 fick respondenten ge utlopp för sina åsikter med egna ord om nyttan med koden. 
Nedan följer en sammanställning över ett antal av de kommentarer respondenterna valt att 
göra som ett komplement till påståendena i frågorna 5 -13. Svaren är uppdelade på A –listan 
respektive O-listan. Alla svar går att se i sin helhet i bilaga 6. 
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A-listan 
 

• ”Det mesta som regleras i Koden finns redan på plats, men Koden innebär ökade krav 
på transparent dokumentation och kontroll, som är till nytta för bolaget och ägarna.” 

• ”Alla har samma skyldigheter att följa koden. Blir naturligtvis stora skillnader i 
handläggande mellan ett litet företag och ett stort men där ändå samma saker måste 
presteras. Tanken att "följa eller förklara" har utnyttjas i olika grad även beroende på 
företagets storlek.” 

• ”I de flesta storföretag finns en utvecklad intern styrning, vilket enligt vår uppfattning 
gör att koden inte tillför särskilt mycket. Däremot har vi fått en norm att jämföra oss 
emot, vilket är av värde.” 

• ”Innebär ingen dramatik utan snarare en kodifiering vad företagen redan gör. Nyttan 
består i att självreglering är bättre än lagstiftning (som säkerligen varit ett alternativ) 
samt någon form av kvalitetsstämpel i förhållande till utländska investerare.” 

 
O-listan 
 

• ”Koden har inte nämnvärt förändrat vår vardag, rutiner och kontroller var på plats 
redan innan.” 

• ”Kodens införande har ökat det mediala fokusen på bolagsstyrningsfrågor och 
kvaliteten i debatten kring dessa frågor har höjts vilket är den stora vinsten med 
koden.” 

• “Will create conformity and transparency in line with is already used in the U.S. and 
U.K.” 

 
Enligt A-listans respondenter framgår att det koden syftar till att reglera redan finns reglerat 
genom ABL och ÅRL. Stora skillnader kommer att finnas i kodifieringsrapporterna mellan 
stora och mindre bolag, varför begreppet följa eller förklara kommer att utnyttjas i olika 
omfång. Koden tillför totalt sett inte särskilt mycket. De svar som redovisas för O-listan är 
samtliga erhållna svar och måste därför betraktas med stor försiktighet. Svaren från 
respondenterna på O-listan antyder dock att bolagsstyrningsfrågor har fått ett större fokus nu 
när koden är införd, vilket också är den stora vinsten med koden. Sammantaget har A och O-
listan tillsammans framhållit att koden inte bidrar med en alltför stor nytta, utan den kanske 
mer tar upp bolagsstyrningsfrågan som ett viktigt ämne, där alla intressenter uppmanas till 
större insikt och uppmärksamhet för företagens agerande. 

5.5 Sammanfattande analys 
Totalt sett är det är det O-listan som har flest svar i svarsalternativet ”Håller inte med”. I sju 
av nio frågor har deras ställningstagande varit mest negativt mot kodens nytta och är därmed 
den lista som minst håller med frågorna/påståendena. Detta visar på att bolagen på O-listan 
ser en liten grad av nytta med koden och därmed, torde deras motstånd till koden vara stort, 
detta enligt den teoretiska grund uppsatsen stödjer sig på. Det är framför allt i frågorna 5-7 
och frågorna 9-12 som O-listans respondenter klart tar ställning mot kodens nytta. A-listan 
har endast flest röster i svarsalternativet ”Håller inte med” på fråga 8 och 13. Det visar sig 
alltså att bolagen på A-listan har ett mycket mer positivt mottagande av koden än bolagen på 
O-listan. 
 
Genom att jämföra svaren för alla bolag i populationen undersöktes om de mönster som 
konstaterats i skillnad mellan listorna gäller för hela populationen. För att se om det fanns 
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några samband mellan hur stor förändring bolagen upplevt och vilken nytta de ser med koden, 
sammanställdes svaren i tabellen nedan. 
 
Tabell 15 

"Liten" "Ganska liten" "Ganska stor" "Stor" Totalt
"Liten" 8 8 3 0 20

Grad av nytta "Ganska liten" 14 15 4 1 33
"Ganska stor" 18 16 3 1 39
"Stor" 4 4 0 0 8
Totalt 44 43 10 3 100

Grad av förändring 

 
 
Anm.1; Talen angivna i procent 
Anm.2; Bearbetningsbara svar 40 
Källa: Bilaga 3 
 
Denna korstabell visar enkätsvarens procentuella fördelning mellan variablerna, ”graden av 
förändring” och ”graden av nytta”. Den förstnämnda syftar på fråga tre i enkäten; ”I vilken 
grad har ert arbetssätt förändrats till följd av Koden?”. Graden av nytta består av de 
aggregerade svaren från fråga 5 till fråga 13 som indikerar vilken nytta respondenterna ser 
med koden. I denna tabell motsvarar ”Liten” grad av nytta, svarsalternativet ”Håller inte med” 
på frågorna i enkäten. På samma sätt motsvarar ”Ganska liten”, svarsalternativet ”Tar delvis 
avstånd” och så vidare. Undantaget är fråga 9 där nyttan med koden skulle innebära att svara 
på motsatt sätt, därför kodades dessa svar om för att motsvara de övriga frågorna. Det går inte 
att se några tydliga samband mellan variablerna ”graden av nytta” och ”graden av 
förändring”. Det förefaller inte som att en större förändring i arbetssätt på grund av koden 
skulle betyda att respondenten anser att nyttan med koden är större än om förändringen hade 
varit liten. Det bör dock understrykas att färre än hälften av populationen finns representerade 
i materialet. Det går därför inte att utesluta samband mellan variablerna.  
 
Som tidigare konstaterats i kapitel 5.2 (Förändringsgrad) har anpassningen till koden inneburit 
små förändringar i bolagen. Vi har här också visat att det inte förefaller finnas något samband 
mellan hur stor förändring bolaget upplevt och vilken nytta de ser med koden. Tidigare i detta 
kapitel har dock listorna studerats var för sig och det har då visat sig att det då går att se 
skillnader och samband mellan variablerna för bolagen på respektive lista. 
 
En respondent uppgav uttryckligen att nyttan med koden bestod i att den ingår i 
självregleringen och inte är en lagstiftning. Respondenten var medveten om att lagstiftning 
kunde vara ett alternativ till reglering av koden, vilket kan hänföras till diskussionen om 
tvingande likformighet i kapitel 4.7. Även om respondenten inte ser nyttan i koden ser han 
vikten av att tillämpa den för att slippa lagstiftning, alltså en anpassning under påtryckningar. 
 
De svar som erhållits och de åsikter som framkommer i undersökningen visar att 
respondenterna har en tveksam inställning till kodens nytta. Inte på någon av de frågorna som 
ställts om kodens nytta har respondenterna klart tagit ställning i sina svar att de håller med om 
kodens nytta. Som tidigare nämnt i teoriavsnittet anser Johansson och Baldvinsdottir att det är 
viktigt att förankra en förändringsprocess hos nyckelpersoner i organisationen. Det är 
personer som har stort förtroende hos de anställda. Misslyckas förtroendeskapandet uppstår 
lätt ett motstånd. Huruvida nyckelpersonerna har förtroende av sina medarbetare eller 
förankrat förändringsprocessen kan inte denna undersökning visa. Respondenterna i 
undersökningen har dock nyckelpositioner i sina bolag och troligen även i samband med 
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implementeringen av koden. Eftersom majoriteten av respondenterna är tveksamma till 
kodens nytta har de inte de bästa förutsättningar att legitimitet för koden i sin organisation. En 
acceptans måste finnas för att det skall finnas en vilja att ta sig an något nytt, varför byta 
gamla rutiner mot något nytt som dessutom är svårt och kanske inte fyller sitt syfte. 
 
Föga förvånande, som även diskuterats i den teoretiska referensramen, står det klart att 
anpassningen till koden har inneburit en förändring i arbetssätt för företagen. Anpassningen 
förefaller dock inte inneburit några stora förändringar i arbetssätt. Det har för flertalet företag 
inneburit en översyn av rutiner, eller införande av nya. Det är framförallt administrationen 
som ökat och några har anlitat konsulthjälp, dock i mindre utsträckning. Som diskuterats i 
kapitel 4.5 om regler och rutiners betydelse vid organisatorisk förändring, bör inga svårigheter 
uppstå vid implementeringen av koden om arbetssättet avviker i liten grad från det tidigare. I 
nästkommande stycke presenteras resultaten av undersökningen med avseende på svårigheter 
vid införandet av koden. 
 
Som tidigare konstaterats har anpassningen inte inneburit några stora förändringar i arbetssätt, 
dock har respondenterna en tveksam inställning till kodens nytta. Granlund diskuterar 
förändringar som möter motstånd på grund av att det rubbar stabiliteten i organisationen. De 
förändringar som anpassningen till koden inneburit kan knappast betecknas som något som 
rubbar stabiliteten i organisationen. Den förändring som dock skett handlar framförallt om att 
administrationen ökat. Granlund hänvisar till tidigare forskning och påpekar att människor har 
ett grundläggande motstånd till förändring. Det beror på att de känner sig bekväma i 
etablerade rutiner som i sin tur förstärker känslan av säkerhet. Om en tveksam inställning till 
kodens nytta beaktas kan den ökade administrationen ses som omotiverad. Tillsammans med 
det grundläggande motstånd Granlund pekar på kan det förklara en stor del av motståndet 
koden mött.  
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6 Slutsats 
Den förändring som koden inneburit har beskrivits av den första variabeln förändringsgrad. 
Tillsammans med svårigheter vid införandet och faktorer som påverkar kodens nytta har 
motståndet koden mött beskrivits. De vetenskapliga artiklar som refererats i den teoretiska 
referensramen har bidragit till att identifiera motståndet till koden i samband med dess 
implementering. Vi har fördelat respondenternas i två strata för att se skillnader mellan A- och 
O-listan. 
 
I undersökningen har det framkommit att representanterna för de företag som tillfrågats inte 
har ansett att det förelegat några större svårigheter vid införandet av koden. Det kan förklaras 
av att förändringarna i arbetssätt har uppfattats som små av de flesta respondenter. Som 
Johansson och Baldvinsdottir beskriver kan en organisatorisk förändring möta motstånd 
eftersom regler och rutiner kan vara så pass väl inarbetade att det finns en stor ovilja att 
förändra dessa. Införandet av koden har i de flesta bolag inte inneburit så stora förändringar. 
Eftersom A-listans mottagande av koden är positivare än O-listans samtidigt som A-listan 
anpassning var mindre kan inte regler och rutiner vara orsak till hur de ser på koden.  
 
Undersökningen visar att respondenterna har en tveksam inställning till kodens nytta. De 
frågor som avsåg att mäta hur respondenterna såg på nyttan med koden har grundats i stor 
grad på vad koden syftar till att bidra med. Därmed har respondenterna i undersökningen även 
visat en tveksamhet till om kodens syften uppfylls. Framförallt har O-listan markerat att de 
inte ser nyttan med koden. Det motstånd koden mött kan till viss del förklaras av att de 
personer som arbetar med anpassningen till koden inte anser att dess syften är uppfyllda, 
vilket påverkar hur de skapar legitimitet för koden i sin organisation. Det finns ett 
grundläggande motstånd hos individer och finns det ingen legitimitet för den ökade 
administrationen koden medför uppstår ett naturligt motstånd. Därmed bekräftar 
undersökningen att det finns ett motstånd till koden och att mycket av den kritik som riktats 
mot koden har grund i bolagen som implementerar koden. 
 
Införandet av koden har skett under påtryckningar och bolagen implementerar koden utan att 
anse att dess syften uppfylls. Det tycks bero på att de är medvetna om det överhängande hotet 
om lagstiftning om arbetet med koden inte sköts inom självregleringen. Liknande maktspel 
som i artikeln av Covaleski, utspelas det till synes här mellan intressenterna bakom koden. 
Framför allt mellan de berörda bolagen, ägare och staten som också företräder allmänheten. 
 
Vi har sökt samband mellan svaren från samtliga bolag i populationen genom att jämföra hur 
respondenterna ansåg att deras arbetssätt hade förändrats till följd av anpassningen till koden 
och i vilken grad de kan se nyttan med koden. Vid jämförelsen för hela populationen har inte 
några samband kunnat konstateras mellan dessa variabler. När svaren från bolagen studerades 
fördelat på respektive lista framträdde dock intressanta mönster 
 
Eftersom O-listan har upplevt mindre förändring är A-listan skall de enligt teorin ha det 
positivaste mottagandet av och minsta motståndet till koden. Nu visade de sig att det är A-
listan som har det mest positiva mottagandet av koden trots att den största förändringen är 
registrerad för dessa bolag. Analysen visade att O-listan har det mest negativa mottagandet av 
koden trots att de har mindre förändringsgrad än A-listan. Det betyder att det finns en 
tveksamhet till det teoretiska antagandet som många grundar sina studier på. Resultaten av 
denna undersökning visar att även en liten förändring kan leda till ett negativt mottagande och 
motstånd hos de berörda. En förändring behöver därmed inte alltid betyda ett motstånd. Tvärt 
om har en liten förändring i detta fall orsakat ett större motstånd än en större förändring.  
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Sammanfattningsvis visar undersökningen att det finns ett motstånd till koden bland de 
undersökta bolagen som är tveksamma till kodens nytta. Mottagandet och synen på kodens 
nytta beror inte på hur stor förändring som anpassningen medfört för bolagen. Detta leder oss 
till att ifrågasätta de teoretiska antaganden om ett grundläggande motstånd till förändring hos 
individer vilket skulle innebära större motstånd om en stor förändring genomfördes.  
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7 Diskussion och förslag till fortsatt forskning 
 
Under uppsatsarbetets gång har vi följt kodens utveckling genom att besöka seminarier och 
läsa debattartiklar. Måndagen 22 maj deltog vi på ett seminarie för att ta del av de senaste 
nyheterna kring koden. Seminariet ”Svensk kod för bolagsstyrning – Inser marknaden nyttan 
av arbetet och hur vill regeringen se utvecklingen?”  anordnades av Deloitte på Clarion hotel i 
Stockholm. 
 
Intressanta punkter angående kodens nytta och utveckling diskuterades. Det diskuterades om 
möjligheten att ha en standardrapport avseende internkontrollen. Detta var något som Anders 
Hult dementerade, genom att göra liknelsen med att alla patienter på en läkarmottagning, 
skulle erbjudas en standarddiagnos oavsett ålder och krämpa. Alla bolag är unika och därför 
går det inte att göra en standardisering i denna fråga. Det framgick att en nordisk kod var 
under bearbetning, vilken skulle möjliggöra enklare redovisning för bolagen. Det diskuterades 
om att VD:ar i svenska bolag omsätts väldigt ofta, de byts ibland inom 2-3 år. En tanke som 
då dök upp hos oss, var att koden måste gynna bolagen i denna situation då dokumentation av 
bolagens förehavanden görs i minsta detalj och därför minimeras ett eventuellt 
kunskapsbortfall då nyckelpersoner lämnar bolagen.  
 
I framtiden kommer vi kanske att se tillbaka på dagens debatt om kodens vara eller icke vara 
och ställa oss frågan, varför var diskussionerna så stora. Då koden har varit i bruk i några år 
kanske den har blivit allmänt accepterad och kanske kan vi då konstatera att det var just 
motstånd mot förändring, som var den egentliga orsaken till att koden motarbetades av 
många. 
 
Mycket av debatten har handlat om hur koden ska tillämpas, och även om vägledningar har 
publicerats återstår fortfarande mycket arbete. Vi står inför en spännande period där praxis för 
internkontroll och bolagsstyrningsrapporter kommer att utvecklas för att passa svenska 
förhållanden. Eftersom denna praxis ännu inte är färdigutvecklad finns stora möjligheter till 
intressanta undersökningar i framtiden. 
 
Förslag till fortsatt forskning: 
 

♦ Det är intressant att utreda om motståndet till koden kvarstår efter att rutinerna för att 
tillämpa koden har etablerats på allvar i bolagen. 

♦ Det kan undersökas hur bolagsstyrningsrapporterna förhåller sig i kvalitet till 
varandra. Kommer marknaden reagera på en mindre utförlig rapport?  

♦ Görs allt jobb till ingen nytta? Att undersöka huruvida aktieägarna och övriga 
intressenter, verkligen tar del av informationen koden resulterar i och samtidigt 
undersöka om aktieägarna läser årsredovisningarnas resterande delar. 

♦ Att undersöka kodens nytta när nästa lågkonjunktur kommer. De bolag som har gjort 
en ordentlig kodifiering kommer då vara vinnarna, och vilka blir då det? 
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Bilaga 1: Elektronisk enkät 
 

ENKÄTSTUDIE 
MAGISTERUPPSATS OM SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING VID ÖREBRO 
UNIVERSITET 

  

 
 
  

Svensk kod för bolagsstyrning 

Koden har inneburit förändringar och vi vill med nedanstående frågor undersöka 
hur ert företag har påverkats. 

1. Vilken lista är ni noterade på?               A-listan        O-listan  

  

Förändringsgrad 

2. Hur har Koden inneburit förändringar i ert arbetssätt? 

Exempelvis: Svårt att implementera Koden, personal har behövt utbildats, 
konsulthjälp har anlitats, krav en på administrationen har ökat, nya rutiner. 

Öppet svarsalternativ: 

 

 
3. I vilken grad har ert arbetssätt förändrats till följd av Koden? 

Liten    Ganska liten   Ganska stor   Stor 

                                                                                                     

  

Svårigheter med införandet 

 4. Sätt ett kryss framför de faktorer som ni upplever har försvårat införande 



av koden: 

Dess komplexitet. 

Vårt/a befintliga ekonomisystem. 

Brist på ekonomiska resurser. 

Att nå ut med information. 

Inte tillräcklig planering inom företagets ledning. 

Inte tillräcklig medvetenhet om vilka åtgärdspunkter som behövde justeras för 
implementeringen av Koden. 

Inte tillräcklig kunskap om hur Koden kommer påverka företagskulturen. 

Inte tillräcklig medvetenhet om den totala kostnaden för införandet av Koden i 
ert företag. 

Öppet svarsalternativ: 

  

Graden av nytta med koden  

Svarsalternativens värde på följande frågor är:  

Håller inte med,  Tar delvis avstånd,  Håller delvis med,  Håller med 

 5. Koden ger bättre information för beslutsfattande. 

Håller inte med                                    Håller med  

       

6. Koden är nödvändig. 

Håller inte med                                    Håller med  

             

7. Koden bidrar med effektivare internkontroll. 

Håller inte med                                    Håller med  



                

8. Koden bidrar med ökad transparens. 

Håller inte med                                    Håller med  

             

9. Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen reglerar redan det koden syftar till 
att reglera. 

Håller inte med                                    Håller med  

                   

10. Koden är ett effektivt verktyg för bolagsstyrning. 

Håller inte med                                    Håller med  

                

11. Koden ökar förtroendet för företagets verksamhet. 

Håller inte med                                    Håller med  

             

12. Nyttan med koden överväger de kostnader som den medför. 

Håller inte med                                    Håller med  

          

13. Om koden inte hade varit norm skulle ett liknande kontrollverktyg ha införts 
frivilligt. 

Håller inte med                                    Håller med  

              

 

14. Öppet svarsalternativ till nyttan med Koden: 



 

Registrera svaren
 

 

  
 

 



Bilaga 2: Bortfall 
 
 
Tabell 1: Bortfall 

Bolag 
Antal 
tillfrågade 

Andel 
tillfrågade 
(%) Antal svar 

Andel 
svar (%) Bortfall 

Andel 
bortfall 
(%) 

A-listan 45 54 25 57 20 37 
O-listan 39 46 19 43 20 51 
Totalt / Procent 84 100 44 52 40 48 

 
 
Tabell 2: Förklaring bortfall 
Förklaring vid ej deltagande Antal bolag 
Policy att ej deltaga i undersökningar 2 
Tidsbrist 11 
Små resurser 1 
Bolag som inte svarat på något sätt 26 
Summa bortfall 40 

 



Bilaga 3: Enkätsammanställning 
 
 
Tabell Fråga   Antal Andel     
       
Tabell 3 1 Vilken lista är ni noterade på?    
  A listan  25 57%   
  O listan 19 43%   
  Totalt 44 100%   
       
   A- listan   O-listan  
Tabell Fråga   Antal Andel Antal Andel 
       

Tabell 4 3 
I vilken grad har ert arbetssätt förändrats till följd av 
Koden?  

  Liten 8 33% 9 47% 
  Ganska liten 13 54% 6 32% 
  Ganska stor  2 8% 4 21% 
  Stor  1 4% 0 0% 
  Totalt 24 100% 19 100% 

 
 
Tabell 5 4 Sätt ett kryss framför de faktorer som ni upplever har försvårat införande av koden:

A-listan O-listan
Antal Andel Antal Andel

Dess komplexitet 3 19% 4 57%
Vårt/a befintliga ekonomisystem. 1 6% 0 0%
Brist på ekonomiska resurser. 0 0% 0 0%
Att nå ut med information. 2 13% 1 14%
Inte tillräcklig planering inom företagets ledning. 1 6% 0 0%
Inte tillräcklig medvetenhet om vilka åtgärdspunkter som behövde justeras för implementeringen. 4 25% 2 29%
Inte tillräcklig kunskap om hur Koden kommer påverka företagskulturen. 1 6% 0 0%
Inte tillräcklig medvetenhet om den totala kostnaden för införandet av Koden i ert företag. 4 25% 0 0%

16 100% 7 100%  
 
   A- listan   O-listan  
Tabell Fråga   Antal Andel Antal Andel 
       
Tabell 6 5 Koden ger bättre information för beslutsfattande.  
  Håller inte med  6 24% 6 33% 
  Tar delvis avstånd  8 32% 7 39% 
  Håller delvis med  10 40% 5 28% 
  Håller med  1 4% 0 0% 
  Totalt 25 100% 18 100% 
       
Tabell 7 6 Koden är nödvändig.    
  Håller inte med  6 24% 5 28% 
  Tar delvis avstånd  9 36% 6 33% 
  Håller delvis med  7 28% 4 22% 
  Håller med  3 12% 3 17% 
  Totalt 25 100% 18 100% 

 
 
 
 



   A- listan   O-listan  
Tabell Fråga   Antal Andel Antal Andel 
       
Tabell 8 7 Koden bidrar med effektivare internkontroll.   
  Håller inte med  5 20% 5 28% 
  Tar delvis avstånd  9 36% 3 17% 
  Håller delvis med  11 44% 7 39% 
  Håller med  0 0% 3 17% 
  Totalt 25 100% 18 100% 
       
Tabell 9 8 Koden bidrar med ökad transparens.   
  Håller inte med  3 12% 1 6% 
  Tar delvis avstånd  7 28% 6 33% 
  Håller delvis med  12 48% 8 44% 
  Håller med  3 12% 3 17% 
  Totalt 25 100% 18 100% 
       

Tabell 10 9 
Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen reglerar redan det koden 
syftar till att reglera. 

  Håller inte med  0 0% 1 6% 
  Tar delvis avstånd  5 21% 7 39% 
  Håller delvis med  9 38% 5 28% 
  Håller med  10 42% 5 28% 
  Totalt 24 100% 18 100% 
       
Tabell 11 10 Koden är ett effektivt verktyg för bolagsstyrning.  
  Håller inte med  4 16% 6 33% 
  Tar delvis avstånd  9 36% 4 22% 
  Håller delvis med  11 44% 7 39% 
  Håller med  1 4% 1 6% 
  Totalt 25 100% 18 100% 
       
Tabell 12 11 Koden ökar förtroendet för företagets verksamhet.  
  Håller inte med  4 17% 4 24% 
  Tar delvis avstånd  5 21% 3 18% 
  Håller delvis med  13 54% 8 47% 
  Håller med  2 8% 2 12% 
  Totalt 24 100% 17 100% 
       

Tabell 13 12 
Nyttan med koden överväger de kostnader som den 
medför.  

  Håller inte med  4 16% 6 33% 
  Tar delvis avstånd  9 36% 6 33% 
  Håller delvis med  9 36% 6 33% 
  Håller med  3 12% 0 0% 
  Totalt 25 100% 18 100% 
       

Tabell 14 13 
Om koden inte hade varit norm skulle ett liknande kontrollverktyg ha 
införts frivilligt. 

  Håller inte med  3 13% 1 6% 
  Tar delvis avstånd  14 61% 4 22% 
  Håller delvis med  4 17% 10 56% 
  Håller med  2 9% 3 17% 
  Totalt 23 100% 18 100% 

 



Tabell 15 
Graden av förändring

"Liten" "Ganska liten" "Ganska stor" "Stor" Totalt
"Liten" 8 8 3 0 20

Graden av nytta "Ganska liten" 14 15 4 1 33
"Ganska stor" 18 16 3 1 39
"Stor" 4 4 0 0 8
Totalt 44 43 10 3 100  

 
Ursprungstabell för Tabell 15 med absoluta tal 

Graden av förändring (I vilken grad har ert arbetssättet förändrats av koden)

"Liten" "Ganska liten" "Ganska stor" "Stor" Totalt
Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

"Håller inte med" 30 8 30 8 10 3 0 0 70 20
"Tar delvis avstånd" 48 14 52 15 14 4 4 1 118 33
"Håller delvis med" 64 18 57 16 12 3 4 1 137 39
"Håller med" 14 4 13 4 0 0 1 0 28 8
Totalt 156 44 152 43 36 10 9 3 353 100  
 
 



Bilaga 4: Kommentarer fråga 2  
Här presenteras kommentarer från enkätsvaren på fråga 2: Hur har koden inneburit 
förändringar i ert arbetssätt? 
 
Internt bortfall: 6 
A-listan: 2  
O-listan: 4 
 
A-listan 
Nya rutiner, merarbete, viss konsulthjälp 
Ej svår att införa 
I princip har en person (undertecknad) satt sig in i kodens regler och internt gjort checklistan, 
sett till att ledning, styrelse, stämma och valberedning följt kodens regelverk samt skrivit 
bolagsstyrningsrapporten. Dessa har nog inte behövt lägga så mycket tid på Koden; skulle 
uppskatta det till sammantaget högst 5 arbetsdagar för alla dessa och kanske totalt tre 
arbetsveckor för undertecknad. 
Ökade kostnader p.g.a. konsultinsatser och ökad arbetsbelastning på befintlig personal, 
genomsyn av administrativa rutiner och kontroller. 
Nya rutiner har utarbetats vilket medfört större arbetsbelastning på framför allt jurister och 
administrativ personal. Dock förutsätter vi att rutinerna som implementerats kommer att 
underlätta arbetet framgent. 
Ökad admin drar resurser, stjäl värdefull tid från ledning & styrelse 
Något ökad administration 
Mer jobb för Investor Relations, mer dokumentation, utökad årsredovisning 
Mer dokumentation 
Ökad administration som kräver ökade resurser. 
Visst extra arbete men inga problem 
ja, nya rutiner har införts och dokumentation har upprättats 
Lite mer arbete men inte utmärkande på något sätt. Vi lyder under en hel uppsättning lagar och 
regler. 
Förändringar ja, genom att vi anpassat viss del av arbetet efter Koden, ex vis upprättat 
bolagsstyrningsrapport, men det har i-och-för-sig inte inneburit svårigheter eller att konsulter 
behövt anlitas. 
Krav på administration och organisation har ökat. 
Koden har inte nämnvärt påverkat vårt arbetssätt, men den har inneburit en del ökad 
administration och krav på dokumentation 
Inte så mycket förändringar. Uppfyllde det mesta tidigare. Något mer konsulthjälp och en del 
nya rutiner. 
Mer administration men samtidigt bra med översyn av bolagsstyrning och internkontroll 
Vi följer koden vilket innebär att vår årsredovisning innehåller en bolagsstyrningsrapport. 
Vidare har vår hemsida kompletterats med den information som koden kräver. Detta har inte 
varit något stort arbete eftersom vi redan tidigare levt efter i stort sett samma informationsregler
Vi är ett SOX bolag och arbetar med att implementera SOX kraven. Till viss del har även 
arbetet inneburit anpassningar efter koden 
Självklart ökade kompetenskrav hos berörda personer, ex företagsledning. Avstämning 
regelbundet med konsulter och experter på området 
Eftersom vi redan innan koden infördes uppfyllde de krav som anges till 90%, innebar inte 



koden några större omställningar. 
Mycket jobb med meningslös "avprickning" mot koden. 
O-listan 
Ökad administration och nya rutiner. 
Mer administration, tar mycket tid, ingen förändring i sak men dokumentationen av att bolaget 
följer koden är omständig och tidskrävande 
Ökad bemanning på controller-funktionen. 
en del dokumentationsabete men i stort inget problem 
Inga problem, men tar tid o kostar 
Ingen stor förändring i arbetssätt, dock ökad administration (hemsida m.m.) 
ej svårt att implementera, en del utbildning, en del konsulthjälp och inledningsvis ökad 
administration. 
Ökad administration, nya rutiner 
Koden är opragmatisk och resulterar i ökad administration. Tanken är god, men missar målet. 
Har inte inneburit några förändringar i vårt arbetssätt. Arbetet med att ta fram vår (sedvanliga) 
ägarstyrningsrapport har dock tagit något mer tid i år. 
Arbete har lagts ned på internkontrollrapporten inklusive extern hjälp 
De administrativa kraven har ökat, uppdateringar av rutiner och styrningsdokument har skett. 
En ökning av informations- och diskussionspunkter på styrelsens agenda har skett. 
No, we have already implemented Combined Code. 
Mer byråkrati. Vi är en liten organisation och detta måste hanteras på toppen av det som redan 
görs.   

 



Bilaga 5: Kommentarer fråga 4 
Här presenteras kommentarer från enkätsvaren som följde på det öppna svarsalternativet på 
fråga 4: Sätt ett kryss framför de faktorer som ni upplever har försvårat införande av koden. 
 
Internt bortfall: 20 
A-listan: 12 
O-listan: 8 
 
A-listan 
Inga svårigheter förutom frågan om intern kontroll som hanterats som en avvikelse under 2005 
Detaljnivån för stor i koden. Otydlighet i kraven på styrelsen utöver ABL vilket lett till 
osäkerhet hos styrelse samt svårighet att besluta. Slutrapporter blir urvattnade och otydliga. 
Vårt företag har sedan tidigare implementerat många av kodens regler. Koden är vad den är och 
vi upplever inte att vårt företag har stött på några direkta svårigheter i och med dess införande. 
Det faktum att det är en ny företeelse och att det därför inte finns praxis i tillämpningen. 
Viss överlappning mellan olika regelverk t ex Noteringsavtalet. 
Inte försvårat, endast delvis förändrat arbetet. 
Tycker  ingen speciell faktor försvårat införandet av koden. Mer administration ja, men 
hanterbart. 
Koden har inte varit tillräckligt avstämd med övrig civil- och offentligrättslig lagstiftning samt 
har införandereglerna 2005-2006 var undermåliga. I övrigt inga större problem. 
Inga svårigheter 
Kan inte direkt påstå att vissa faktorer har försvårat införandet - men själva införandet har 
medfört förändrade rutiner för samtliga berörda 
Eftersom vi redan innan koden infördes uppfyllde de krav som anges till 90%, innebar inte 
koden några större omställningar. 
Inte varit svårt att implementera hitintills. Mest meningslöst merarbete. 
Otydlighet i kodkrav avseende den interna kontrollen 
O-listan 
Mycket detaljstyrning gör att syftet, större öppenhet och bättre ägarstyrning, kommer i 
bakgrunden 
Inget av ovanstående gäller då vi ej hade några problem. 
Dyrt och onödigt 
Inga svårigheter 
Inga svårigheter med införandet. 
Byråkrati 
Koden är otydlig och är inte till alla delar överens med övrig lagstiftning / noteringsavtalet. 
Att koden innehåller vissa otydligheter vilka ingen kan klara ut t ex kom en mycket sen 
rekommendation från kollegiet angående rapporten om interna kontrollen och dessutom råder 
viss förvirring av den juridiska innebörden av styrelsens underskriftsförsäkran. 
Implementeringen har inte inneburit särskilda svårigheter 
Internkontrollrapporten kräver resurser i tid och pengar 
Svårigheten ligger snarare i att det ökar formalia och byråkrati. Kodens regler regleras redan i 
aktiebolagslagen, och om den hanterats med kraft och förnuft hade koden inte behövts. Vi vill 
tjäna pengar åt våra aktieägare, inte skyffla papper. 



Bilaga 6: Kommentarer fråga 14 
Här presenteras kommentarer från enkätsvaren som följde på det öppna svarsalternativet på 
fråga 14: Nyttan med koden 
 
Internt bortfall: 32 
A-listan: 17 
O-listan: 16 
 
A-listan 
Fördelen med koden har varit att den varit ett verktyg för att kunna gå igenom och stärka 
internkontrollen på flera håll vilket till viss del lett till att vi tänkt igenom våra processer, 
förenklat vårt arbetssätt samt dokumenterat vissa delar som tidigare varit mer informella. 
De flesta rutiner som Koden föreskriver hade vi redan infört tidigare 
Koden kodifierar och förtydligar ABL på ett bra sätt. 
Det mesta som regleras i Koden finns redan på plats, men Koden innebär ökade krav på 
transparent dokumentation och kontroll, som är till nytta för bolaget och ägarna. 
Alltid bra med diskussion om bolagsstyrning. Däremot finns det över tiden bara en garant för 
bra bolagsstyrning och det är intresserade ägare. Det gällde före koden och det gäller efter 
koden. Brist på regelverk har aldrig varit problemet, inte ens i USA, även före Enron etc. 
Alla har samma skyldigheter att följa koden. Blir naturligtvis stora skillnader i handläggande 
mellan ett litet företag och ett stort men där ändå samma saker måste presteras. Tanken att 
"följa eller förklara" har utnyttjas i olika grad även beroende på företagets storlek. 
I de flesta storföretag finns en utvecklad intern styrning, vilket enligt vår uppfattning gör att 
koden inte tillför särskilt mycket. Däremot har vi fått en norm att jämföra oss emot, vilket är av 
värde. 
Innebär ingen dramatik utan snarare en kodifiering vad företagen redan gör. Nyttan består i att 
självreglering är bättre än lagstiftning (som säkerligen varit ett alternativ) samt någon form av 
kvalitetsstämpel i förhållande till utländska investerare. 
O-listan 
Koden har inte nämnvärt förändrat vår vardag. Rutiner och kontroller var på plats redan innan. 
Kodens införande har ökat det mediala fokusen på bolagsstyrningsfrågor och kvaliteten i 
debatten kring dessa frågor har höjts vilket är den stora vinsten med koden. 
Will create conformity and transparency in line with is already used in the U.S. and U.K. 
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