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Abstract 

 
The first version of the Swedish Code of Corporate Governance was published in 

2004, by the code group, Kollegiet, after a mission from the Swedish government. 

The Code consists of a collection of rules and standards about corporate governance 

and internal control, and the first version was intended to include incorporated limited 

companies on Stockholm’s alpha stocks, and also listed companies with a stock 

market value over three thousand million Swedish kronor. Now a few years have 

passed, and in July 2008 a new, revised version of the Code was implemented, now 

simplified and shorted, with the intention to include all joint-stock companies in 

Sweden. The Code contains rules about for example ownership, management 

commitments, annual stockholders’ meetings, and the accountant. 

   

This study intends to, with a qualitative research approach and an inductive reasoning, 

through studies of empirics in the subject, review whether the accountant’s profession 

has been influenced by the Code. Interviews with concerned accountants have been 

made, and thereafter conclusions about changes in the profession before and after the 

implementation of the Code, have been enabled.  

 

Some conclusions from this study are that the majority of approached accountants are 

positive to the Swedish Code of Corporate Governance, even though they mean that 

their profession has not changed that much. The Code has enabled a growing interest 

and focus for questions about internal control and management. This change is 

according to the respondents a good thing. Furthermore, most of the respondents in 

this study say that higher demands are required about knowledge and skills in this 

area through the implementation of the Code. Communication between the accountant 

and the client has increased because of the Code, and therefore a lot of guidance is 

taking place. For some smaller companies the implementation of the Code is 

expensive and resource demanding, which seems to be a disadvantage for the Code, 

according to the approached accountants.  
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Sammanfattning 

 
Den första versionen av Svensk Kod för Bolagsstyrning publicerades år 2004 av 

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, på uppdrag av regeringen. Koden bestod av en 

samling regler och normer gällande bolagsstyrning och internkontroll, och den första 

versionen avsåg att omfatta samtliga aktiebolag på stockholmsbörsens A-lista, samt 

de bolag noterade på O-listan med en årlig omsättning överstigande tre miljarder 

svenska kronor.  Nu har det gått några år, och den 1 juli år 2008 försågs branschen 

med en reviderad version av Koden, nu förenklad och förkortad och med avsikt att 

omfatta samtliga noterade aktiebolag i Sverige. I Koden finns regler avseende bland 

annat ägarroll, styrelsens åtaganden och ansvarsområden, bolagsstämman och 

revisorn. 

 

Denna studie avser att med en kvalitativ forskningsansats och ett induktivt 

angreppssätt, genom studier av empiri i ämnet, undersöka huruvida revisorns 

yrkesroll har påverkats av Koden. Intervjuer med revisorer har genomförts, och 

därefter har slutsatser dragits om förändringar i yrkesrollen före och efter 

implementeringen av den ursprungliga, samt den reviderade Koden.   

 

Slutsatser som dras i undersökningen är bland annat att revisorerna som tillfrågats 

över lag är positivt inställda till Svensk Kod för Bolagsstyrning, även om de menar att 

yrkesrollen i sig inte förändrats så mycket till följd av den. Koden har medfört ett ökat 

intresse och fokus för frågor gällande intern kontroll och styrning, och detta menar 

revisorerna är bra. Vidare menar flertalet av undersökningens respondenter att högre 

krav ställs gällande god kunskapsnivå och kompetens på området genom Kodens 

implementering. Dessutom har kommunikationen utökats mellan revisor och klient, 

och en hel del rådgivning utförs därför. För en del mindre bolag är dock 

implementeringen kostsam och resurskrävande, vilket ses som en nackdel enligt 

undersökningens respondenter. 
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Förord 

 
Denna kandidatuppsats framställdes under höstterminen år 2008 vid 

Handelshögskolan, Örebro Universitet. 

 

Vi vill tacka vår handledare Ann Wetterlind-Dörner som under uppsatsens gång varit 

ett stort stöd för oss. Tack för dina värdefulla synpunkter och idéer. Vi vill även tacka 

våra opponenter vid slutseminariet samt de övriga uppsatsgrupper som under kursens 

gång deltagit i gruppseminarier. Era synpunkter har varit mycket värdefulla för oss. 

 

Ett särskilt tack vill vi även rikta till respondenterna Anders Löthgren, Carl-Johan 

Regell, Eva Blom, Anders Hult, Torbjörn Westman och Johanna Wallmo som deltagit 

i undersökningen, samt till revisionsbyråernas studentansvariga för all hjälp.  

 

 

 

 

Örebro, Januari 2009 

 

 

 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Ebba Lindström   Sofie Wandland 
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Förkortningar 
Nedan följer en kort förklaring av några ord och yttryck som används i uppsatsen.  

 
ABL Aktiebolagslagen 

FAR SRS Föreningen Auktoriserade Revisorer Svenska Revisorsamfundet, 

Organisationen för revisions- och redovisningsbranschen i Sverige  

IPO Initial Public Offering (Börsintroduktion) 

Koden Svensk Kod för Bolagsstyrning 

Koden 2004  Den ursprungliga Koden, vilken gällde tom 080630 

Koden 2008 Den reviderade Koden, vilken gäller från 080701 

NGM Nordic Growth Market 

NYSE New York Stock Exchange 

OMX OMX Nordic Exchange Stockholm. Driver Stockholmsbörsen.  

PwC Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

SOU Statens Offentliga Utredningar 

SOX Sarbanes-Oxley Act, 2002, Amerikanskt regelverk 
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1. Inledning 
 

 

edan följer en beskrivning av Svensk Kod för Bolagsstyrning, samt bakgrund 

till dess uppkomst. Detta leder fram till uppsatsens problemdiskussion, 

problemformulering, samt syfte. Vidare beskrivs uppsatsens avgränsning och 

vidare disposition.  

 

 

1.1 Problembakgrund 

Svensk Kod för Bolagsstyrning, även kallad Koden, är en samling regler och direktiv 

vilka har till syfte att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade aktiebolag. 

Meningen med Koden är att den skall förbättra bolagens interna kontroll samt höja 

kunskapen om och förtroendet för svensk bolagsstyrning. Bolagsstyrning innefattar 

styrning av bolag på ett sådant sätt att ägarnas krav på avkastning av investerat kapital 

uppfylls. Uppfylls ägarnas krav bidrar bolagsstyrningen till ökad effektivitet och 

tillväxt i samhällsekonomin. (www.bolagsstyrning.se)  

 

Den första svenska bolagskoden, Svensk Kod för Bolagsstyrning, publicerades år 

2004. Behovet av förbättrad intern kontroll hade ökat efter en rad företagsskandaler i 

USA, Europa och Sverige, vilka väckt stor uppmärksamhet. Till grund för Kodens 

uppkomst fanns ett behov av en heltäckande sammanställning av redan befintliga 

regler och riktlinjer, och Koden grundades på Aktiebolagslagen samt traditioner för 

bolagsstyrning i Sverige. (www.bolagsstyrning.se)  

 

Den ursprungliga svenska bolagskoden omfattade endast börsbolag noterade på 

Stockholmsbörsens A-lista samt större bolag på O-listan med marknadsvärde över tre 

miljarder svenska kronor, totalt ca 115 stycken. Koden har utkommit i en reviderad 

version, vilken började gälla från den 1 juli år 2008. Den reviderade Koden är en 

omarbetad, i många fall förenklad version av den ursprungliga Koden, men innehåller 

i stort samma substans, och omfattar 42 stycken riktlinjer mot tidigare 69 stycken. 

Den reviderade Koden omfattar alla noterade bolag vid OMX Nordic Exchange 

Stockholm eller NGM Equity (www.bolagsstyrning.se), vilket motsvarar ca 325 

stycken. Ambitionen med den reviderade Koden har varit att göra den mer 

lättillgänglig och överskådlig i jämförelse med den ursprungliga. (www.pwc.com)  

 

Koden skall i stora drag fungera som en vägvisare och verka självreglerande framför 

lagstiftningen. Koden är ett komplement till befintlig lagstiftning och är inte 

tvingande, utan kan frångås på enskilda punkter. Avvikelse från Koden skall öppet 

redovisas och motiveras. I Sverige är idag en stor majoritet av befolkningen 

aktieägare, och därmed intressenter som påverkas av hur företagen sköts. Det är 

därför viktigt att företagen har allmänhetens förtroende, vilket både innefattar 

befintliga och potentiella aktieägare. Under de senare åren har många länder etablerat 
koder för bolagsstyrning och utvecklingen pågår ständigt, inte minst i Europa. 

(www.bolagsstyrning.se)  

 

N 

http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.pwc.com/
http://www.bolagsstyrning.se/
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Den ursprungliga och den reviderade Koden innefattar ett antal riktlinjer som berör 

revisorns roll i bolaget. Den reviderade Koden innehåller som ovan nämnts, i sak 

samma riktlinjer som den ursprungliga Koden, men i något förkortad form och med 

förtydligande på vissa punkter. Revisorn fungerar som en extern kontrollant vars 

uppgift är att granska bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. 

(www.bolagsstyrning.se)  

 

1.2 Problemdiskussion 

Revisorns uppgift är att granska både bolagets årsredovisning, styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning, samt att granska koncernredovisningen i de fall 

bolaget är ett moderbolag med tillhörande dotter- eller intresseföretag. Revisorns 

granskning sammanställs i en rapport, revisionsberättelsen, vilken lämnas till ägarna 

på årsstämman. Revisionsberättelsen innehåller bland annat uttalanden om huruvida 

årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed, om den ger en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, samt övriga nödvändiga 

upplysningar. (www.bolagsstyrning.se) Revisorn är central för kontrollfunktionen i 

bolaget, och revisorn är den som upprätthåller en övervakning av bolaget enligt de 

principer som ligger utanför företagets kontroll. Enligt krav från revisorslagen skall 

vald revisor vara opartisk och självständig. Bolagsstämman utser revisorn, på en 

fyraårig mandatperiod. (Sevenius, 2007) 

 

Några förändringar som genomförts i den reviderade versionen av Koden och som 

berör revisorns roll i bolaget är riktlinjen om att styrelsen skall tillsätta ett 

revisionsutskott bestående av minst tre styrelseledamöter. Revisionsutskottet skall 

bland annat ansvara för beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets 

finansiella rapportering, samt kontinuerligt träffa bolagets revisor. De ska även 

fastställa riktlinjer angående övriga tjänster som bolaget får upphandla, samt bistå 

bolagets valberedning med information då förslag om revisor skall läggas, samt 

besluta om revisorns arvode. Ytterligare förändring för revisorns roll i och med den 

reviderade Koden är att styrelsen skall träffa bolagets revisor minst en gång per år, 

utan närvaro av någon person ur bolagets ledning. Vidare skall bolagets 

halvårsrapport samt niomånadersrapport översiktligt granskas av revisorn. 

(www.bolagsstyrning.se)  

 

1.3 Problemformulering 

 Hur har revisorns yrkesroll påverkats då Svensk Kod för Bolagsstyrning 
publicerades år 2004?  

 Hur tror de intervjuade revisorerna att den reviderade Koden från år 2008 har 

och kommer att påverka dem, samt vilka för- och nackdelar ser de med 

Svensk Kod för Bolagsstyrning? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att genomföra en studie för att beskriva om, och i så fall hur, revisorns roll 

har förändrats i och med införandet av Svensk Kod för Bolagsstyrning.  

 

http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
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1.5 Avgränsning 

Svensk Kod för Bolagsstyrning innehåller en mängd olika normer och riktlinjer som 

skall följas av börsnoterade bolag. Undersökningen fokuserar enbart på de delar av 

Koden som direkt berör revisorn och dess yrkesroll. Vidare har författarna valt att 

enbart vända sig till stora revisionsbolag, såsom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 

Ernst & Young samt Deloitte, då författarna såg att chansen var stor att dessa byråer 

arbetade med noterade bolag berörda av Svensk Kod för Bolagsstyrning.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1  Inledning 

 I kapitlet presenteras uppsatsens problembakgrund och 

 problemformulering, samt syfte och avgränsningar.  

 

Kapitel 2   Metod 

  Avsnittet behandlar de metoder som tillämpats i uppsatsen, såsom  

  val av uppsatsämne, vetenskaplig metod samt datainsamling. 

 

Kapitel 3 Teori 

 Här presenteras vald teori, relevant för uppsatsens syfte och analys. 

 

Kapitel 4  Empiri 

  Här redogörs för de svar som undersökningens respondenter har 

  lämnat i intervjuerna. 

 

Kapitel 5  Analys 

  Kapitlet innehåller en analys, vilken utgår ifrån en jämförelse mellan 

  teori och empiri.  

 

Kapitel 6  Slutsats 

  Kapitlet behandlar författarnas slutsatser för uppsatsen. 

 

Kapitel 7  Diskussion 

  Detta avsnitt innehåller en diskussion om förslag till vidare forskning 

  samt reflektioner kring ämnet vilka har uppkommit under studiens 

  gång.  
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2. Metod 
 

 

öljande avsnitt behandlar den metod som tillämpas i uppsatsen. Här 

presenteras val av uppsatsämne, vetenskaplig metod och förhållningssätt 

samt undersökningens datainsamling. Avslutningsvis beskrivs studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet samt källkritik.  

 

 

2.1 Val av uppsatsämne 

Inför denna uppsats fanns hos författarna ett intresse för problematiken kring 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag i Sverige. Författarna såg ett antal 

möjliga vinklingar på problemet, såsom hur revisorerna skulle påverkas av detta eller 

hur intressenterna till bolagen såg på avskaffandet. Författarna kom dock, vid 

diskussion av uppsatsämne tillsammans med handledaren, fram till att mycket redan 

var skrivet om detta i uppsatssammanhang och fick istället tipset att skriva någonting 

om Svensk Kod för Bolagsstyrning. Eftersom författarna redan var inne på att skriva 

något om revisorernas eventuellt förändrade yrkesroll på grund av avskaffandet av 

revisionsplikten, fortsatte författarna i samma spår, och bestämde sig för att skriva en 

uppsats om hur revisorerna har och kommer att påverkas av Svensk Kod för 

Bolagsstyrning. Författarna valde att göra en kvalitativ studie genom intervjuer med 

utvalda revisorer för att undersöka deras syn på revisorns roll, då en ökad förståelse 

för fenomenet snarare än ett generaliserbart resultat låg i författarnas intresse. Nedan 

följer en figur som tydliggör författarnas syfte med uppsatsen. 

 

 

 
 

Figur 1: Revisorns påverkan av Svensk Kod för Bolagsstyrning 
Källa: Egen modell, Ebba Lindström, 2008 

F 
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2.2 Vetenskaplig metod 

 

2.2.1 Positivism 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten positivism anför sig till naturvetenskapen, 

och förespråkar att endast fenomen vilka är möjliga att observera med hjälp av våra 

sinnen och med vårt förstånd, leder till produktion av tillförlitlig kunskap. För att 

generera en forskningsstrategi, vilken leder till denna kunskap, används troligtvis 

sannolik och befintlig teori på området för att utveckla hypoteser. Dessa hypoteser 

testas sedan på empirin för att antingen bekräftas eller förkastas i sin helhet eller 

delvis. Detta leder till en fortsatt utveckling av områdets teori, vilket senare kan 

komma att testas i kommande forskning.  Ofta kännetecknas positivistisk forskning av 

en högstrukturerad metodologi i syfte att underlätta upprepning, och metodens tonvikt 

ligger på kvantifierbara observationer vilka är möjliga att använda för statistisk 

analys. (Saunders et al, 2006)  

 

2.2.2 Hermeneutik  

Målet för den hermeneutiska vetenskapen är att tolka och förstå ett fenomens mening 

snarare än att söka efter kausala samband och förklaring. (Gustavsson, 2004) Vidare 

säger hermeneutiken att det inte finns någon ”sann” kunskap. Kvalitativa 

undersökningar och analyser är vanligast förekommande, men även kvantitativa 

undersökningar är möjliga inom metoden, och inom detta vetenskapliga synsätt är 

subjektiva metoder vanligast. (Lantz, 2007) Enligt Gustavsson, 2004, ger det 

hermeneutiska synsättet forskaren en hög grad av frihet, exempelvis genom de många 

olika datakällor som är möjliga att använda, såsom intervjuer och observationer. 

Synsättet begränsas däremot av att en undersökning är svår att upprepa med exakt 

samma resultat, på grund av forskarens egna tolkningar och reflektioner. (Gustavsson, 

2004) 

 

2.2.3 Fenomenologi 

Ett signum för en fenomenologisk studie är att utveckla en förståelse av de 

förhållanden som där studeras, samt att belysa innebörd och betydelse för handlingar 

och händelser. En fenomenologisk undersökning siktar på att skapa förståelse för och 

tolkningar av det som studeras. I likhet med hermeneutiken utgår fenomenologin från 

aktörens egen förståelse av sina handlingar och menar att en handlings innebörd skall 

tolkas i skenet av aktörens intentioner. (GrØnmo, 2006) 

 

En grundläggande utgångspunkt inom fenomenologin är att en analys bygger på 

aktörens egen uppfattning av verkligheten. Det är aktörens erfarenheter och 

upplevelser som analysen grundar sig på. Det är därför av stor vikt vid denna typ av 

studie, att förstå handlingar utifrån en aktörs egna synpunkter. För att möjliggöra 

tolkning av en handling samt dess innebörd, bör forskaren ha insikt i aktörens 

intentioner och avsikter med sin handling. I fenomenologiska analyser är aktörens 

egen upplevelse och förståelse av sammanhanget det centrala. (GrØnmo, 2006) 
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2.2.4 Uppsatsens vetenskapliga metod 

Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för den svenska bolagskodens inverkan 

på revisorernas arbete, och syftar inte till att generalisera undersökningens resultat till 

någon population. Vidare är sökande efter förklaring och kausala samband ej det 

centrala i uppsatsen, och kvantifierbara observationer vilka är möjliga att använda för 

statistisk analys, ligger ej för författarnas intresse. Undersökningen är kvalitativ och 

baseras på intervjuer, vilket talar för att den hermeneutiska vetenskapliga metoden 

blir dominerande. Resultatet kan endast generaliseras till den grupp av revisorer som 

valt att deltaga i undersökningen.  

 

 

2.3 Forskningsansats 

Deduktion och induktion är två vanliga forskningsansatser. Nedan följer en kort 

beskrivning av vad dessa ansatser innebär, samt beskrivning av vald ansats i denna 

uppsats.  

 

2.3.1 Deduktion 

Den vanligaste forskningsansatsen inom vetenskapliga ämnen är deduktion där en 

hypotes, vilken skapas utifrån befintlig teori, testas på empirin. Ansatsen 

karaktäriseras av sökandet efter kausala samband mellan variabler, och hypoteser 

testas vanligtvis genom insamling av kvantitativa data. Vidare präglas den deduktiva 

undersökningen av en strukturerad metod för att underlätta upprepning, och metoden 

passar bäst för tillämpning inom ämnen där det redan finns mycket forskat. Deduktion 

innebär vidare att valt koncept måste vara möjligt att operationalisera, det vill säga 

möjligt att mäta med kvalitativ metod. Ett annat karaktäristiskt drag för deduktion är 

önskvärdheten att statistiskt kunna generalisera till en population. Hypoteser som tas 

fram från befintlig teori testas på verkligheten för att undersöka om teorin och 

verkligheten överensstämmer. (Saunders et al, 2006) 

 

2.3.2 Induktion  

Tillämpning av den induktiva forskningsansatsen innebär att teori byggs utifrån 

empiriska studier. Forskningen innebär insamling av kvalitativ data och önskvärt för 

ansatsen är att få djupare förståelse för människans svar på händelser och för 

forskningens sammanhang. En induktiv ansats är mer flexibel i sin struktur i 

jämförelse med den deduktiva och vidare är det inte ett mål i sig att kunna 

generalisera till en bakomliggande population. (Saunders et al, 2006) 

 

2.3.3 Uppsatsens forskningsansats 

Vanligtvis är den deduktiva utgångspunkten lämplig vid forskning inom ett redan känt 

område med mycket teori, medan en induktiv utgångspunkt mer lämpar sig för 

forskning inom ett ännu ej välkänt område, där teorier saknas. (Saunders et al, 2006) 

Nackdelar och fördelar finns för båda av dessa två ansatser. Deduktiv ansats kan ta 

kortare tid i anspråk än induktiv, och kan ses som en ansats med lägre risk än den 
induktiva. Enligt Saunders et al’s erfarenhet är fler åhörare förtroliga till den 

deduktiva ansatsen och beredda att i större utsträckning lita på slutsatser från 
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forskning med denna ansats. Det är dock viktigt att ha i åtanke att forskarens 

preferenser inte leder till en ändring av forskningsansatsen. (Saunders et al, 2006) 

 

Denna uppsats utgår dels ifrån befintliga teorier på området för bolagsstyrning, dels 

från empiri via genomförda intervjuer. Då en deduktiv ansats utgår ifrån en hypotes 

vilken skapats från teorin och sedan testas på empirin, passar denna ansats ej in på 

uppsatsen.  

 

Författarna har valt att utifrån studerad teori på området testa specifikt problem på 

empirin, för att utifrån dessa resultat möjliggöra slutsatser om det studerade 

fenomenet. Genom detta påstår författarna att uppsatsen har en induktiv vinkel som 

forskningsansats, om än med viss avvikelse då uppsatsen delvis bygger på befintlig 

teori.  

 

 

2.4 Undersökningsmetod 

Nedan beskrivs två undersökningsmetoder vilka är möjliga att tillämpa vid en 

undersökning. 

 

2.4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

Den kvalitativa undersökningsmetoden har några utmärkande egenskaper. 

Undersökningen baseras på teori, samt bygger på data i form av text och ord. Här söks 

förståelse av helheten, snarare än av valda delar, och undersökningen kan ibland 

uppfattas som ostrukturerad. Vid en intervjusituation med kvalitativ utgångspunkt 

används lämpligen personliga intervjuer, eftersom en kvalitativ undersökning inte 

baseras på empiri i form av uträkningar och statistik, utan på teori och förståelse. 

Noterbart med den kvalitativa metoden är att informationen kan påverkas av 

undersökarens personliga åsikter, vilket kan ge ett vinklat resultat. (Christensen et al. 

2001) I denna uppsats används personliga intervjuer, och författarnas inriktning har 

varit att söka förståelse för en förändring i en yrkesroll, varför den kvalitativa 

undersökningsmetoden blir dominerande.  

 

2.4.2 Kvantitativ undersökningsmetod 

I en kvantitativ undersökning analyseras data främst i form av siffror, antal och 

mängd. Här är undersökningen oftast mycket strukturerad, till skillnad från den 

kvalitativa undersökningen. En vanlig undersökningsmetod med kvantitativ 

utgångspunkt är enkätundersökningar, där ett antal respondenter besvarar en mängd 

lika ställda frågor, där påverkan från undersökaren på så vis undviks. (Christensen et 

al. 2001) Eftersom enkäter innebär att alla respondenter får samma frågor, kan 

meningsfull statistik skapas i enlighet med den kvantitativa metoden. (Kylén 2004) 

 

2.4.3 Studiens undersökningsmetod 

Valet av undersökningsmetod grundas i undersökningens problembakgrund och syfte. 

Ofta används en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod, då verkligheten är 

”både och”, men en av metoderna brukar vara mer framträdande. (Christensen et al. 
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2001) För att få fram kvalitativa data för analys används i denna uppsats personliga 

mailintervjuer med öppna svarsalternativ, då studien eftersträvar att uppnå en ökad 

förståelse för det som studeras. En enkät med standardiserade frågor som skickats till 

en mängd respondenter skulle inte ge den typ av nyanserade svar som författarna 

söker för att uppnå det för uppsatsen bestämda syftet.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Val av respondenter 

För de flesta forsknings- och undersökningsområden är det omöjligt att undersöka 

hela den önskade populationen. Det blir då nödvändigt att göra ett urval. Det finns en 

rad olika urvalsmetoder, vilka passar till olika typer av undersökningar och syften. 

Syftar undersökningen till att generalisera resultatet till bakomliggande population, 

genomförs urval som uppfyller dessa kriterier. Vanligast vid kvalitativa 

undersökningar är dock ett icke-sannolikhetsurval, vilket medför att generaliseringar 

till populationen ej är möjliga att genomföra. (Saunders, 2007) Då denna uppsats är av 

kvalitativt slag, har detta inte varit relevant då uppsatsens syfte snarare är att 

exemplifiera, förklara och förstå.  

 

Syftet med denna studie är att bedöma huruvida revisorns roll förändrats i och med 

införandet av Svensk Kod för Bolagsstyrning, samt hur den reviderade Koden 

påverkat yrkesrollen. Vid val av respondenter för intervjuer sökte författarna därför 

efter revisorer med kunskap och erfarenhet av arbete med Koden. Urvalet kan därför 

betecknas som ett experturval, då författarnas intention var att bara undersöka 

personer med stor kunskap om det aktuella ämnet (Gustavsson, 2004). För att 

begränsa antalet möjliga respondenter valde författarna att i första hand ta kontakt 

med stora välkända revisionsbyråer. En väsentlig anledning till detta var att de större 

byråerna har väl utbyggda hemsidor, med speciella hänvisningar till studenter, och 

flera av bolagen har dessutom kontaktpersoner för studenter, vilket gör att chansen för 

svar ökar. Vidare såg författarna att chansen var god att de stora byråerna arbetade 

med noterade bolag berörda av Svensk Kod för Bolagsstyrning. 

 

Kontakterna med bolagen inleddes med ett mail till byråns studentkontakt, i vilket 

författarna presenterade sig själva och sitt syfte, samt gav uttryck för en önskan om att 

få kontakt med lämplig respondent. Vidare hänvisades författarna till en eller flera 

lämpliga medarbetare, och i vissa fall fungerade byråns stundentansvarige som 

kontakt mellan författarna och respondenten.  

 

2.5.2 Intervjuer 

En väl genomförd intervju ger data som uppfyller särskilda krav på användbarhet. 

Bland annat skall metoden ge tillförlitliga krav (kravet på reliabilitet), resultaten skall 

vara giltiga (kravet på validitet), och det skall vara möjligt för andra att kritiskt 

granska undersökningens slutsatser. Detta är krav som ställs på alla metoder för 

datainsamling. Det är intervjun och dess innehåll som efter bearbetning och analys ger 
ett resultat vilket ligger till grund för en slutsats eller ett beslut. (Lantz, 2007)  
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En intervju kan utformas på många olika sätt och ha olika innebörd. Frågorna kan 

vara mer eller mindre strukturerade och det kan finnas färdiga svarsalternativ att välja 

på eller möjligheten att helt öppet besvara en fråga. Valet av intervjuform kan göras 

ur ett praktiskt perspektiv, med hänsyn till vad i det aktuella fallet som är mest 

lämpligt. Är syftet en fördjupad förståelse av ett fenomen används en mer öppen 

intervjuform. Deltar ett mindre antal personer i undersökningen kommer intervjuerna 

delvis att få olika innehåll beroende på intervjupersonens svar och val av eventuell 

fördjupning i frågorna. (Lantz, 2007) En del av de tillfrågade bolagen hade en hel del 

information gällande Svensk Kod för Bolagsstyrning på sina hemsidor, och då 

anpassades frågorna efter denna information.   

 

I denna uppsats har ett antal mailintervjuer genomförts. Att välja denna typ av 

intervjuform passade undersökningen bra då metoden har några klara fördelar. 

Exempelvis kunde respondenten själv välja tidpunkt för att besvara frågorna, och 

metoden är mindre tidskrävande än en personlig intervju. Författarna valde även att 

hålla antalet frågor något begränsade till antalet, då respondenterna inte skulle se 

intervjun som allt för besvärlig eller tidskrävande. Vidare fanns alternativet att vara 

anonym i undersökningen, vilket författarna valde att erbjuda då det skulle kunna ha 

en positiv effekt på svarsfrekvensen. Att välja mail som intervjuform passade studien 

bra då problematik avseende geografiska avstånd samt tidsbegränsningar hos 

respondenter och författare, på detta sätt kunde undvikas.  

 

För enkelhetens skull medföljde intervjuguiden som ett bifogat dokument i mailet till 

respondenterna, och guiden var utformad så att mottagaren kunde skriva direkt i 

dokumentet och sända detta i retur till författarna. Detta gjordes för att minska 

tidsåtgången för respondenterna och därmed öka incitament att medverka i 

undersökningen. 

 

För att eventuellt öka svarsfrekvensen ytterligare kan det vara en god idé att ge 

respondenten någon form av incitament. Vanligt är att erbjuda respondenten 

möjligheten att ta del av undersökningens resultat, vilket är enkelt och billigt att 

distribuera elektroniskt. (Gustavsson, 2004) Författarna har valt att i mailet till 

respondenterna erbjuda dem möjligheten att få ta del av resultatet, i ett försök att 

förbättra svarsfrekvensen och som ett sätt att visa uppskattning för deras deltagande.  

 

 

2.5.3 Primär- och sekundärdata 

Det finns två olika typer av data och information, vilka har samlats in för olika syften 

och ändamål. Primärdata definieras som ny, insamlad data för ett specifikt syfte och 

detta tillhandahålls genom observationer och intervjuer. Med sekundärdata avses 

befintlig information som insamlats för ett annat syfte än det egna, vilket kan 

inkludera både råmaterial och publicerade sammanfattningar. De flesta 

undersökningar använder en kombination av dessa två datatyper. (Saunders, 2007)  

 

För att uppnå uppsatsens syfte baseras undersökningen på både primärdata, i form av 

de intervjuer som genomförts, samt sekundärdata genom tryckt material såsom 

litteratur, skrifter och webbsidor. 
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2.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

En undersökning kan mer eller mindre väl fånga verkligheten och det finns åtskilliga 

faktorer som kan äventyra en samhällsvetenskaplig undersökning (Svenning, 2003)  

För att undvika misstag då studiens problem besvaras, finns det två begrepp som 

utgångspunkter, validitet och reliabilitet. Utifrån dessa avgörs studiens trovärdighet 

och tillförlitlighet.  

 

Med validitet menas undersökningens förmåga att mäta vad den avser att mäta, vilket 

anger undersökningens trovärdighet. Hot mot studiens validitet är exempelvis 

händelser i dess omgivning som vid tillfället för studien inverkar på studiens resultat. 

(Saunders et al, 2006) Vanligtvis skiljs inre och yttre validitet åt, där inre validitet 

omfattar undersökningens koppling mellan teori och empiri, medan yttre validitet 

snarare handlar om projektets förankring med verkligheten. För att uppnå en god grad 

av inre validitet är det viktigt att undersökningens delar i sig uppnår validitet, vilket 

medför att undersökningens design och utformning är mycket viktig. Yttre validitet 

avser möjligheterna till generalisering, dels från ett urval till population och dels från 

undersökningen till allmän teori. (Svenning, 2003) 

 

Begreppet reliabilitet avser huruvida kunskapen som forskningen bidrar med är 

tillförlitlig, att slumpen ej inverkat på forskningens resultat. (Saunders et al, 2006) En 

beskrivning av begreppet är att om ingenting förändras i en population, så skall två 

undersökningar med samma syfte och metoder också ge samma resultat. En kvalitativ 

undersökning strävar efter att exemplifiera snarare än generalisera. Därför är kraven 

gällande tillförlitlighet lägre för en kvalitativ studie än för en kvantitativ vilken 

arbetar på att vara generaliserande. (Svenning, 2003) Hot mot reliabiliteten i en studie 

är exempelvis misstag, fördomar eller opartiskhet hos deltagarna. (Saunders et al, 

2006) För kvalitativa metoder kan till exempel intervjusituationen eller 

tolkningsproblem äventyra undersökningens reliabilitet. Det finns några åtgärder att 

vidta för att höja en undersöknings tillförlitlighet. Exempelvis skall endast klara 

definitioner på begrepp och precisa mått vid intervjuundersökningar användas, för att 

minska risken för missförstånd hos intervjupersonen. Vidare kan flera mätinstrument 

användas för att ringa in känsliga frågor, vilket höjer undersökningens reliabilitet. 

(Svenning, 2003)  

 

2.6.1 Uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet 

Ett sätt att öka en undersöknings trovärdighet kan vara att använda ett antal olika 

metoder för datainsamling, och därefter jämföra resultaten. Stämmer resultaten 

överens med varandra, ökar trovärdigheten och därmed tillförlitligheten. (Saunders et 

al, 2006) I denna undersökning har sekundärdata i form av tryckt litteratur samt 

internetkällor jämförts med primärdata i form av intervjuer för att genom detta 

påverka undersökningens tillförlitlighet.  

 

Hög validitet uppnås då datainsamlingen innehåller relevant information för 

uppsatsens syfte och problemformulering. I denna uppsats har författarna valt att 

noggrant välja ut de källor som varit relevanta för uppsatsens olika delar. Vidare har 

författarna varit noggranna med att uppsatsens röda tråd tydligt synliggjorts med hjälp 

av relevant information. I undersökningen har respondenter med kunskap och 

erfarenhet av ämnet intervjuats, för att generera så relevant information som möjligt. 

Vidare har det som avsågs att mätas i uppsatsen uppfyllts, vilket påverkat graden av 
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validitet. Författarna har även försökt att grundligt beskriva bakgrund, teori och 

metod. 

 

I uppsatsen har sex revisorer intervjuats, och genom att de kan ses vara oberoende av 

varandra då de till exempel arbetar på olika byråer, har studiens reliabilitet bearbetats. 

Dock bör belysas att respondenterna är individer med individuella erfarenheter och 

synvinklar, och om studien skulle genomföras på nytt med nya respondenter skulle 

svaret sannolikt bli något annorlunda då dessa förmodligen inte skulle svara exakt 

likadant som de i studien deltagande respondenterna.  

 

 

2.7 Källkritik 

Vid arbetet med denna undersökning har författarna samlat en mängd information 

från olika typer av källor vilka kritiskt granskats. Att granska källor kritiskt innebär en 

bedömning huruvida informationen är tillförlitlig och användbar, eller felaktig och 

irrelevant. Källornas relevans och tillförlitlighet för denna studie har prövats på olika 

sätt för att öka reliabiliteten hos resultatet. Utgångspunkter i källkritik kan vara 

objektivitet, aktualitet, författarens trovärdighet, jämförbarhet samt källans 

förhållande till andra källor. (Rienecker et al. 2003)  

 

En sekundärkälla som använts mycket i denna uppsats är hemsidan för Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning. Källan kan betraktas som tillförlitlig då Kollegiet ansvarar för 

Kodens förvaltning. Dock bör medvetenhet angående Kollegiets subjektiva inställning 

till bolagsstyrning vägas in. Svensk Kod för Bolagsstyrning finns att ladda ner både 

på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings egen hemsida (www.bolagsstyrning.se), samt 

på regeringens hemsida. Här finns även förarbeten till Koden, samt jämförelse med 

den gamla bolagskoden från 2004.  

 

I metodavsnittet har ett antal metodböcker använts som källor. Anledningen till att 

flera böcker använts är bland annat att information relevant för studien har blivit 

möjlig att jämföra och att valda delar sedan plockats ut till undersökningen. 

Aktualitetsaspekten har säkerställts genom val av förhållandevis aktuella skrifter.  

 

En hel del teori är hämtat från revisionsbolagens hemsidor. Vid den formen av 

informationshämtning kan objektiviteten ifrågasättas, och det finns även en risk för 

interaktivitet, det vill säga att informationen kan ändras med tiden, den är dynamisk 

vilket kan innebära att källan blir inaktuell (Gustavsson 2004). Författarna har ändå 

medvetet valt att använda denna typ av information, då den anses relevant för studien.  

 

I uppsatsen har författarna valt att inte använda några uppsatser som direkt källa. I de 

fall tidigare uppsatser använts för inspiration och idéer, har författarna valt att själva 

undersöka dessa uppsatsers referenser och gått tillbaka till informationens ursprung. 

Detta då information lätt förvrängs om den används och återges i flera steg, eftersom 
syftet för datainsamlingen kan skilja sig åt, och författarna ville undvika denna typ av 

felaktig information.  

 

Undersökningen grundar sig dels på befintlig information och dels på de intervjuer 

som genomförts med revisorer. Vid insamling av primärdata via mailintervjuer finns 

alltid en risk att informationen misstolkas. Författarna har försökt att undvika detta 

http://www.bolagsstyrning.se/


 12 

genom att använda citat från respondenterna där det har känts relevant för att få fram 

respondentens verkliga ståndpunkt och åsikt. Genom att använda uttryck och citat 

från revisorerna kan påståenden och ståndtagande behålla sin tyngd vilket annars 

riskerar att förloras vid omskrivning.  

 

Vidare bör författare som väljer mail som intervjuform vara medvetna om risken att 

respondenten kan svara annorlunda vid en personlig intervju där möjligheter till 

följdfrågor finns och där intervjupersonen kan påverka situationen. Även möjligheter 

till tolkning av exempelvis kroppsspråk och sinnesstämning uteblir vid denna typ av 

intervjuform.  
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3. Teori 
 

 

öljande avsnitt behandlar uppsatsens samlade teorier, relevanta för studiens 

syfte. Närmast följer en beskrivning av den svenska modellen för 

bolagsstyrning, vilket följs av den reviderade Koden samt en förklaring och 

beskrivning av för ämnet relevanta begrepp. Avsnittet avslutas med revisorns roll i 

Koden. 

 

 

3.1 Bolagsstyrning 

 

3.1.1 Definition  

Begreppet bolagsstyrning är en direkt översättning av det motsvarande engelska 

begreppet Corporate Governance. Det finns många olika definitioner av 

bolagsstyrning, vilka varierar mycket i omfång och syfte. I stort innefattar begreppet 

styrning och kontroll av bolagets funktionärer. Dessa skall med ansvar förvalta 

kontrollen, vilken de har fått sig tillägnad, över företagets affärsverksamhet och 

organisation. Externa aktörer, vilka inte kan utöva direkt inflytande över bolaget 

såsom aktieägare, borgenärer eller arbetstagare, kan genom sin position ställa krav 

och utmäta ansvar. Därför berör bolagsstyrning fördelning av fördelar och risker 

mellan olika funktionärer och aktörer i aktiebolagets system. God bolagsstyrning 

karaktäriseras av bidrag till stabilitet på finansmarknaden och samhällsekonomisk 

tillväxt, samt påverkar företagets konkurrensförmåga. (Sevenius, 2007)   

 

3.1.2 Historia och bakgrund 

Begreppet bolagsstyrning kan verka relativt nytt, dock har resonemanget om reglering 

av intern kontroll funnits länge. Normsystem som Aktiebolagsrätten, 

redovisningsprinciper och avtalsrätten har sedan länge bearbetat de problem som 

bolagsstyrning nu behandlar. (Sevenius, 2007) 

 

Bolagsstyrningen kan delas in i tre analysnivåer nämligen samhället, aktieägarna och 

företaget. På samhällsnivån utgör bolagsstyrningen en viktig komponent i samhällets 

sätt att fungera, då bolagsstyrningen är en process vilken stödjer samhället och gynnar 

dess medborgare. På nivån för aktieägarna lyfts frågor angående dessa olika aktörer 

fram i bolagsstyrningen och på den tredje och sista analysnivån är det företagets 

styrelse som fokuseras, och huvuddelen av debatten om bolagsstyrning koncentreras 

på denna nivå. Styrelsens uppgift är att arbeta för företagets bästa i alla lägen, och 

fungerar som gränssnitt mellan företag och ägare, samhälle och affärsverksamhet. 

(Sevenius, 2007) 

 

Företeelsen bolagsstyrning har ursprungligen sina rötter i USA, där utvecklingen 
inleddes under 1980-talet. Utvecklingen kom som en reaktion på den tidens agerande 

från ledningen i betydande börsbolag och deras sätt att handla utan aktieägarnas 

intresse för ögonen. Som ett svar på detta utformades Corporate Governance 

F 
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Guidelines vilket var riktlinjer för hur bolagen borde styras. I Storbritannien 

utvecklades år 1992 den så kallade ”Cadbury-rapporten” som svar på tidigare 

företagsskandaler i landet och rapporten kom att ha stor betydelse för genomslaget av 

bolagsstyrning i Europa. År 2003 presenterades sedan rapporten ”Combined Code”, 

vilket var en sammanställning av en rad olika rapporter, däribland Cadbury-rapporten. 

Efter millenniumskiftet ökade koderna för bolagsstyrning påfallande och år 2006  

fanns det 169 stycken koder registrerade i 55 länder. (www.bolagsstyrningskollegiet.se)  

 

 SOX – Sarbanes-Oxley Act 

I början av 2000-talet utvecklades i USA ett regelverk som fick benämningen SOX. 

Regelverket utformades som en konsekvens av företagsskandaler i USA, och 

huvudsyftet var att återställa intressenternas förtroende för noterade bolag. 

(www.aktiespararna.se) 

 

SOX består av ett antal sektioner med regler för bland annat bolagsledningen, vilken 

skriftligen skall vidimera internkontrollen. Styrelsen skall årligen vid bolagsstämman 

rapportera om bolagets interna kontroll. Kraftiga straffsanktioner kan väntas i de fall 

bolagen inte följer regelverket.(www.aktiespararna.se)  

 

SOX gäller för alla bolag noterade på NYSE och Nasdaq, och skall minska risken för 

bedrägerier och felaktig rapportering. Den del av regelverket som kräver mest resurser 

för bolagen vid anpassning, är regelverkets sektion 404, vilken behandlar krav på 

ändamålsenlig och väl fungerande internkontroll. Syftet med sektion 404 är att 

minska risken för fel i bolagens resultat- och balansräkning. (www.deloitte.se) SOX 

och Svensk Kod för Bolagsstyrning har i grunden samma syfte, även om SOX är 

betydligt mer omfattande och grundlig, och därför kräver mer resurser av bolagen.  

För många företag innebär implementering av SOX stora kostnader. 

(www.svensktnaringsliv.se) 

 

3.1.3 Utvecklingen i Sverige 

I Sverige hade intresset för bolagsstyrning länge varit begränsat, delvis på grund av 

den svenska Aktiebolagslagens innehåll och regleringar (Skog, 2005). Utvecklingen 

av bolagsstyrning i Sverige började under 1990-talet, då den första svenska 

ägarpolicyn presenterades av aktiespararna år 1992. Andra ägarinstitutioner följde i 

samma spår och utarbetade liknande policys och påföljande år ökade antalet regler 

och riktlinjer för svensk bolagsstyrning. (www.bolagsstyrningskollegiet.se) 

 

I samband med 2000-talets svenska företagsskandaler kom ett gemensamt regelverk 

att bli aktuellt i ett försök att återupprätta förtroendet för näringslivet. Därför tillsatte 

regeringen under hösten år 2002 en utredning, Förtroendekommissionen, vilka dels 

fick i uppdrag att granska företeelser i näringslivet som kunde skada bolagens 

förtroende, och dels föreslå förtroendeuppbyggande åtgärder. Tillsammans med olika 

organ från näringslivet samt några experter på området, skapades sedan arbetsgruppen 

”Kodgruppen”, vars uppgift blev att utarbeta ett regelverk för de svenska företagen. 

Arbetet resulterade i den första samlade koden för styrelsearbete i svenska bolag 

”Vägledning till god styrelsesed”, vilken presenterades av Styrelseakademin. 

Näringslivet ansåg sig inte längre behöva någon kod för bolagsstyrning, men på grund 

av det bristande förtroendet för näringslivet vidtogs åtgärder av Svenskt Näringsliv, i 

ett försök att stärka förtroendet igen. År 2004 presenterades en offentlig utredning 

http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/
http://www.aktiespararna.se/
http://www.aktiespararna.se/
http://www.deloitte.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/
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SOU 2004:130 Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket var utgångspunkten för den 

moderna svenska bolagsstyrningen. (Sevenius, 2007) Från 1 juli år 2008 gäller en  

reviderad version av Svensk Kod för Bolagsstyrning. 

www.bolagsstyrningskollegiet.se)  

 

3.1.4 Svenska företagsskandaler 

I Sverige har en rad företagsskandaler inträffat, och en av de mest uppseendeväckande 

skandalerna avsåg försäkringsbolaget Skandia, där bolaget hade tvivelaktiga 

ersättningsnivåer till ledande befattningshavare. Bolaget hade två incitamentsprogram 

riktade till delar av de svenska och utländska företagsledningarna. De båda 

programmen var införlivade med maximala bonustak, vilka togs bort och förlängdes 

med mycket höga ersättningsnivåer som resultat. Totalt delade 77 personer på cirka 

två miljarder svenska kronor, under åren 1997 till 2000. Skandia var även ägare till 

flertalet hyresfastigheter i centrala delar av Stockholm, där attraktiva lägenheter 

delades ut till befattningshavare med ledande ställning. Restaurering av lägenheterna 

skedde sedan med stora belopp, vilka kamouflerades som omkostnader för bolagets 

huvudkontor. Företagsledningen överförde även stora belopp till Skandias ledning 

och aktieägare från livförsäkringsbolaget Skandia Liv. (Sevenius, 2007)  

 

De moderna problemen inom bolagsstyrning skadar aktieägarna genom exempelvis 

imperiebyggande, kortsiktig styrning av bolagets kassaflöde och investeringsbias. 

Enligt Sevenius 2007, är skandalerna viktiga att studera och förstå inom 

bolagsstyrningen, eftersom de dels visar, dels ger upphov till förändringar av normer 

och handlingsmönster inom näringslivet. Det är både detaljer i de enskilda fallen samt 

händelsernas sammanhang då de ägt rum som leder till förändrade regler, och den 

tidsanda som ligger till grund för att fel begås är viktig. Vidare har 

företagsskandalerna fått Svenskt Näringsliv och statsmakterna att i större utsträckning 

uppmärksamma frågor för bolagsstyrning. (Sevenius, 2007)  

 

3.1.5 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

Det är Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning som har det övergripande ansvaret för 

bolagsstyrningen i Sverige, och kollegiet har till syfte att främja god utveckling av 

bolagsstyrning i svenska, börsnoterade bolag. Kollegiet förvaltar den svenska Koden 

samt analyserar dess tillämpning och utveckling för bolagsstyrning både nationellt 

och internationellt. (www.bolagsstyrning.se)  

 

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning ingår i Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom 

detta område finns samlade. Kollegiet består för närvarande av nio ordinarie 

ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. Dessa utses av 

föreningsstämman i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. För den 

löpande verksamheten svarar Kollegiets sekretariat, med dess sekreterare i spetsen. 

(www.bolagsstyrningskollegiet.se)  
 

 

http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/
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Principal/ Uppdragsgivare: 

 Delegering av beslut 

 Överföring av egendom 

Agent/ Uppdragsgivare: 

 Prestation 

 Rapportering 

3.2 Agentteorin 

Agentteorin är en viktig del i debatten om bolagsstyrning. Teorin började växa fram 

under 1970-talet och fokuserar i grunden på en relation och överenskommelse mellan 

två parter. De båda parterna förmodas försöka maximera sin egen nytta, såvida deras 

beteende inte hindras av lagar, regler eller normer. (Sevenius, 2007)  

 

Agentteorin uppfattar en organisations styrnings- och kontrollproblem utifrån ägarnas, 

investerarnas och externa intressenters perspektiv. Teorin fokuserar på relationen 

mellan ägare, vilka kallas principaler, och chefer som kallas agenter. Anledningen till 

att cheferna kallas för agenter är för att tydliggöra att de i första hand agerar utifrån 

ägarnas (principalernas) intresse då de fattar beslut för ägarnas räkning. Problemet 

som teorin grundar sig på är det så kallade agentproblemet, det vill säga 

problematiken kring risken att agenten handlar för sina egna intressen snarare än för 

principalernas. Agentteorin är därför inriktad på metoder att kontrollera agenternas 

egennyttiga intressen för att säkerställa skydd för principalerna. (Hatch, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Agentteorin 
Källa: Sevenius, 2007, s.80 

 

Ägarna anställer chefer på uppdrag att utföra särskilda uppgifter bättre än vad ägarna 

själva skulle göra. Ägarnas insikt om olika aktiviteter och prestationer i företaget 

försämras då, genom delegeringen av kontroll till andra. Problemet som teorin 

behandlar är asymmetrin av information mellan chef och ägare, där chefen har 

tillgång till mer information och besitter större kunskap om aktiviteterna i företaget än 

vad ägarna gör. Teorin menar att graden av insikt i chefens beslut hos ägaren, avgör i 

hur stor utsträckning chefen agerar för sitt eget intresse. (Hamberg, 2004) 

 

För att förhindra att agenten handlar i egenintresse framför principalernas intresse, 

används kontrakt. Kontrakten specificerar åtgärder och utlovar belöningar till agenten 

då de uppfylls och efterlevs. På så vis uppfyller agenten sina egna intressen då 

kontraktet följs samtidigt som kontraktets utfall givetvis gynnar principalerna. 

Sammanfattningsvis hanteras agentproblemet med hjälp av ett kontrakt där 

principalerna delegerar arbete till agenterna efter ett överenskommet pris. (Hatch, 

2006)  

 

Då agenten inte följer det överenskomna kontraktet kallas det för smitning, och detta 

fenomen kan i grunden bero på asymmetri i tillgången på information. (Hatch, 2006) 

De grundläggande riskerna med agentrelationen är dels den så kallade 
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selektionsrisken, vilken innebär risken för ett val av agent som inte tillgodoser 

principalens behov, dels aktsamhetsrisken vilken innebär att agenten sätter sina behov 

framför principalens. Kostnaderna som kan uppstå i en agentrelation, det vill säga i 

relationen mellan principal och agent, är kostnader för övervakning, samordning och 

resterande förluster. (Sevenius, 2007) Kostnaderna påverkar ägarna negativt och 

reducerar företagsvärdet. (Hamberg, 2004)  

 

3.3 Den svenska modellen för bolagsstyrning 

Som tidigare nämnts består den svenska bolagsstyrningen av en kombination av 

skrivna regler och praxis. Regelverket består av Aktiebolagslagen, Svensk Kod för 

Bolagsstyrning, regelverk i form av noteringskrav och avtal samt uttalanden angående  

god sed på den svenska aktiemarkanden från Aktiemarknadsnämnden. 

(www.bolagsstyrning.se) 

 

Av ABL följer att ett bolag skall ha tre beslutande organ, nämligen bolagsstämman, 

styrelse samt verkställande direktör. Dessa står i hierarkisk ordning i förhållande till 

varandra, där bolagsstämman är det högst beslutande organet. Utöver dessa tre skall 

ett kontrollerande organ i form av en revisor tillsättas, vilken utses av bolagsstämman. 

(www.bolagsstyrning.se) Nedan finns en åskådliggörande modell över den svenska 

modellen för bolagsstyrning. 

 

 

 

 
Figur 3: Den svenska modellen för bolagsstyrning 2008 
Källa: http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Svenskkodforbolagsstyrning.pdf 

 

3.3.1 Bolagsstämman 

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman, vilket är det organ där 

aktieägarnas inflytande utövas. Bolagsstämman har en överordnad ställning i 

förhållande till bolagets styrelse och VD. Vid årsstämman, vilket är benämningen på 

Styrelse 

VD 

Revisor 

Bolagsstämma 

 

Ägarna 

http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Svenskkodforbolagsstyrning.pdf
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den årliga ordinarie bolagsstämman där bolagets årsredovisning presenteras och som 

hålls senast sex månader från räkenskapsårets utgång, har varje aktieägare rätt att 

delta och utöva sin rösträtt. Om en aktieägare ej kan närvara vid årsstämman får 

denne utöva sin rätt genom ett ombud och en aktieägare har rätt att få ett ärende 

behandlat på stämman om begäran lämnas in i god tid, vilket är oberoende av 

aktieinnehavets storlek. (www.bolagsstyrning.se) 
 

Vid årsstämman skall beslut angående en rad punkter fattas. Resultat- och 

balansräkning skall fastställas, och beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust 

skall fattas. Val av styrelseledamöter och revisor samt deras arvoden skall ske och 

stämman skall besluta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt 

verkställande direktör. Stämmans beslut fattas genom omröstning där varje aktie är en 

röst, om inget annat anges i bolagsordningen, och vanligtvis fattas beslut på majoritet 

av rösterna. (www.bolagsstyrning.se)  

 

3.3.2 Styrelse och VD 

Bolagets styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltning av intressen. 

Styrelsen är skyldig att rätta sig efter särskilda föreskrifter från bolagsstämman, 

såvida de stämmer överens med Aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelsen 

skall bestå av minst tre ledamöter varav en av dessa utses till styrelseordförande. 

Ordförande ansvarar för att leda styrelsens arbete och se till så att styrelsen fullgör de 

lagstadgade uppgifterna. Majoriteten av styrelsen skall vara oberoende i förhållandet 

till bolaget och ledningen. Högst en av styrelsens ledamöter, vald av bolagsstämman, 

får ingå i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterbolag. Absolut vanligast 

förekommande i svenska bolag är externa ledamöter, det vill säga ledamöter som inte 

ingår i bolagets ledning.  Dessa noteringskrav anges av OMX Nordic Exchange 

Stockholm. (www.bolagsstyrning.se) 

 

Bolagets verkställande direktör är underordnad styrelsen, och ansvarar för bolagets 

löpande förvaltning. VD är skyldig att följa ABL och bolagsordningen, och kan vara 

med i bolagets styrelse dock inte som ordförande. Oavsett om VD är styrelseledamot 

eller inte har denne rätt att medverka på styrelsens sammanträden. 

(www.bolagsstyrning.se)  

 

3.3.3 Revisorn 

Bolagets revisor skall utses av bolagsstämman och ansvarar för att granska styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning, samt granska bolagets årsredovisning och 

bokföring. Detta gäller även bolagets koncernredovisning, i de fall bolaget är ett 

moderbolag. Revisorn har således fått sitt uppdrag av bolagsstämman och rapporterar 

därför till denna, och revisorns arbete får ej påverkas av styrelsen eller bolagets 

ledning. Rapportering till ägarna sker på årsstämman genom revisionsberättelsen, 

vilken innehåller uttalande om huruvida årsredovisningen upprättats i 

överensstämmelse med tillämplig lag samt god redovisningssed. Revisorn uttalar sig 

vidare om huruvida bolagsstämman skall fastställa bolagets resultat- och 

balansräkning samt om förslaget till disposition av bolagets vinst eller förlust. 

Dessutom skall revisorn rapportera om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktör handlat i strid mot ABL, annan lag som tillämpats vid årsredovisningen eller 

bolagsordningen. (www.bolagsstyrning.se)  

http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
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3.4 Svensk Kod för Bolagsstyrning år 2008 

 

3.4.1 Den reviderade Koden  

Den första juli år 2008 började en reviderad version av Koden gälla för alla noterade 

bolag på OMX Exchange Stockholm och NGM Equity. Totalt kom cirka 325 stycken 

bolag att omfattas av den reviderade Koden. Tidigare omfattandes 115 stycken bolag, 

vilka då var noterade på stockholmsbörsens A-lista eller de noterade bolagen på O-

listan med ett marknadsvärde över tre miljarder svenska kronor.  

(www.bolagsstyrning.se)  

 

Koden har efter några års erfarenhet reviderats till att gälla alla noterade bolag på 

OMX och NGM och tillämpningen av Koden har breddats i enlighet med framlagd 

plan vid introduktionen av Koden. Koden har anpassats till de mindre börsbolagens 

förutsättningar och har förenklats och kortats ned. I arbetet med att revidera Koden 

har eftersträvats att eliminera de svagheter som den ursprungliga Koden innefattade 

samt att underlätta en diskussion mellan de nordiska länderna angående deras normer 

för bolagsstyrning. (www.bolagsstyrning.se)  

 

Den reviderade Koden innebär en omstrukturering och förenkling av den tidigare 

Koden, då ambitionen var att göra den mer lättläst och lättillgänglig. Koden innefattar 

nu 42 punkter vilket är en minskning mot tidigare 69 punkter, då flera regler har 

kortats ner, förenklats och förtydligats. (www.pwc.com)  

 

Som tidigare bygger även den reviderade Koden på principen ”följa eller förklara”. 

Hur företagen tillämpar koden skall anges i den årliga bolagsstyrningsrapporten, dock 

ställs nu högre krav på ett bolag om de valt att inte följa en regel. En förklaring till 

varför bolaget valt att inte följa en regel samt en beskrivning av vad de har valt att 

göra i stället behövs. (www.pwc.se) Om detta inte följs riskerar bolaget att drabbas av 

sämre förtroende på kapitalmarknaden, vilket även kan inverka på bolagets värde i sig 

(www.deloitte.se). En närmare beskrivning av denna princip följer i kommande 

avsnitt. 

 

Den reviderade Koden är inte alls slutgiltig och definitiv, utan tanken är att den om 

några år skall omvärderas och ytterligare anpassas till företagens och intressenternas 

bästa. Ett mål är också att den svenska bolagskoden skall stämma bra överens med 

riktlinjer i övriga Norden. (www.pwc.com) 

 

Enligt en undersökning som presenterades i oktober år 2008, gjord av 

redovisningsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers vilken omfattade 139 

börsnoterade aktiebolag, är många bolag positivt inställda till Koden. Av de 

tillfrågade företagen ansåg 45 procent att Koden är ett bra eller mycket bra instrument 

för att förbättra bolagets styrning, och nio av tio bolag hade förberett tillämpning av 

den reviderade Koden 2008. Dock ansåg 18 procent av bolagen i undersökningen att 

det är svårt eller mycket svårt att arbeta för att leva upp till Koden. (www.pwc.com)  

 

En närmare beskrivning av den reviderade Koden följer under avsnittet ”Revisorns 

roll” nedan.  

 

http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.pwc.com/
http://www.pwc.se/
http://www.deloitte.se/
http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
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3.4.2 Följ eller förklara 

Svensk Kod för Bolagsstyrning är en samling regler och normer vilka inte är 

tvingande, utan dessa kan frångås på valda punkter. Tanken är att bolagsspecifik 

information skall kunna bevaras och tas som utgångspunkt, även om detta medför 

avsteg från Kodens principer. (www.pwc.com) I vissa fall kan det till och med vara 

påkallat att ett bolag skall avvika från enskilda regler för att leva upp till en bra 

bolagsstyrning. Om ett bolag väljer att frångå Koden måste dock detta redovisas och 

motiveras öppet, därav namnet ”följ eller förklara”. Tillämpning av Koden kan alltså 

ses som ett aktivt ställningstagande till hur företaget skall förhålla sig till Kodens 

olika regler, samt hur ställningstagandet skall redovisas. (Sevenius 2007) 

Anledningen till att en förklaring krävs, är att intressenter till bolaget själva skall 

kunna utvärdera lämnad information, samt att jämförelser ändå skall kunna 

genomföras. (www.bolagsstyrning.se)  

 

3.4.3 Intern kontroll 

En viktig del i Koden, ur revisorns perspektiv, behandlar bolagens interna kontroll. I 

Koden framgår att styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolaget har formaliserade 

rutiner för att säkerställa finansiell rapportering samt att god intern kontroll iakttas. En 

årlig rapport skall lämnas gällande den interna kontrollen samt riskhantering avseende 

finansiell rapportering. (www.bolagsstyrning.se) Revisorns roll gällande den interna 

kontrollen är att hjälpa till med utbildning och utvärdering, samt att slutligen granska 

den framställda rapporten.  (www.deloitte.se) 

 

 

3.5 Revisorns roll  

I Svensk Kod för Bolagsstyrning finns det några specifika punkter vilka behandlar 

rollen för revisorer och revision. Dessa punkter innefattar val och arvodering av 

revisorer, information om och bakgrund till dessa frågor samt frågan om utvärdering 

av revisionsinsatsen. I detta avsnitt belyses skillnader i gamla och den reviderade 

Koden vad gäller revisorns roll.  

 

3.5.1 Inledning 

Tyngdpunkten av innehållet i Svensk Kod för Bolagsstyrning behandlar styrelsens 

roll i företaget. Koden innehåller en mängd punkter i områden som ägarrollen, 

bolagsstämma, styrelsens uppgifter, utvärderingar av styrelse och verkställande 

direktör med mera. Författarna till denna uppsats har valt att fokusera på revisorns 

roll, och därför behandlas ej skillnaderna i de punkter som avser andra områden än de 

som direkt berör revisorn.   

 

3.5.2 Revisorns roll i Koden 

Den första punkten i Koden behandlar bolagsstämman i företaget, och innebär inga 

förändringar gällande revisorns roll i den gamla respektive den reviderade Koden. 

Bolagsstämman, som är aktiebolagets högsta beslutande organ och därmed 
innehavare av en överordnad ställning gentemot bolagets styrelse och verkställande 

direktör, utser företagets revisor. Minst en av bolagets revisorer, samt om möjligt 

http://www.deloitte.se/
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samtliga styrelseledamöter skall närvara vid ordinarie stämma. Revisorns uppgift är 

att granska både bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. I de fall bolaget är ett moderbolag med tillhörande dotter- eller 

intresseföretag skall även koncernredovisningen granskas. Granskningarna 

sammanställs i en rapport, revisionsberättelsen, som lämnas till ägarna på 

årsstämman. Revisionsberättelsen skall bland annat innehålla uttalanden om huruvida 

årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed, om den ger en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, samt övriga erforderliga 

upplysningar. (www.bolagsstyrning.se) 

 

Punkt 2 i Koden avser val av styrelse och revisor. Här har punkten i den reviderade 

Koden kortats ner utan förändring i sak. Den största förändringen är ett utbyte av 

ordet ”transparent” mot ordet ”bekantgjord”. ”Val och arvodering av styrelse och 

revisor skall beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord 

process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut” 

(http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Kodjamforelse.pdf). Anledningen till varför 

ordet ”bekantgjord” används i stället för ”transparent” är att missförstånd skall 

undvikas beträffande innebörden av att processen skall vara ”transparant”. Meningen 

är att det som avhandlas i valberedningen ej skall vara offentligt, men det skall vara 

känt för aktieägarna. I Koden 2008 punkt 2.1, finns ett tillägg av en regel som innebär 

att valberedningen i bolaget skall lämna förslag till val och arvodering av revisorer, 

vilket i den gamla Koden från 2004 framgick av regel 2.3.2. (www.bolagsstyrning.se) 

 

Under punkten 2.3 behandlas själva tillsättningen av revisor. I den reviderade Koden 

2008 utgår tidigare omfattande krav på att information gällande den föreslagna 

revisorns kompetens och oberoende skulle lämnas på bolagets hemsida. 

Informationen skulle innehålla omfattningen av revisorns tjänster till bolaget utöver 

revision under de senaste tre åren, samt vid omval, vilket år revisorn valdes och hur 

länge revisorn innehaft uppdraget. Denna typ av uppgifter förväntas införas i lag, och 

utgår därför som norm i Koden.  I ett senare stycke i samma punkt utgår även regeln 

att föreslagen revisor skall närvara på stämman för att kunna presentera sig och svara 

på frågor från aktieägarna, då detta ses som överflödig detaljreglering. 

(www.bolagsstyrning.se) 

 

Även i punkt 3 ur Koden 2004, utgår regler då kraven numera återfinns i regelverken 

för finansiell rapportering (www.bolagsstyrning.se). Omarbetade normer gällande 

finansiell rapportering återfinns nu under punkt 10 i den reviderade Koden, där en ny 

ingress påtalar följande: ”Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll 

och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell 

rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering 

är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och  

övriga krav på noterade bolag” 

(http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Kodjamforelse.pdf).  

 

Ytterligare ändringar i den reviderade Koden 2008, gäller den finansiella 

rapporteringen. I Koden 2004 fanns ett krav vilket innebar att bolagets halvårs- eller 

niomånadersrapport översiktligt skulle granskas av bolagets revisor (punkt 3.6.3). För 

Koden 2008 är nu kravet att bolagets styrelse skall se till så att rapporten granskas av 

revisor. Det är alltså en omformulering som ställer krav på styrelsens handlande. 

(www.bolagsstyrning.se)   

http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Kodjamforelse.pdf
http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
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Regler gällande arbete med redovisnings- och revisionsfrågor, såsom att 

kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande träffa bolagets revisor 

samt att utvärdera revisionsinsatsen har lämnats oförändrade i den reviderade Koden 

2008. I punkter som avser bolagsstyrningsrapporten införs ett nytt krav gällande ”följ 

eller förklara”. Av rapporten skall framgå vilka delar som granskats av bolagets 

revisor, och dessutom skall en beskrivning lämnas angående den lösning som valts. 

Information om revisorer i bolagsstyrningsrapporten krävs inte längre, då sådana krav 

förväntas införas i lag. (www.bolagsstyrning.se) 

 

 

 

 

http://www.bolagsstyrning.se/
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4. Empiri 
 

 

mpirin behandlar den information som författarna erhållit i samband med de 

intervjuer som genomförts i denna undersökning.  

 

 

4.1 Uppsatsens respondenter – revisionsbyråerna  

Nedan följer en kort presentation av de revisionsbyråer som deltagit i 

undersökningen.  

 

4.1.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är den svenska delen av det globala 

revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers. Med 155 000 medarbetare i 153 länder är 

bolaget världsledande, och i Sverige har Öhrlings PwC 3 400 medarbetare uppdelade 

på 125 kontor. Eftersom bolaget agerar i många länder fungerar det som ett globalt 

nätverk, med total service världen över. PwC har bredden och kompetensen när 

kundernas verksamhet och behov växer. Som ledstjärnor i verksamheten nämns 

värderingar som Teamwork, Leadership och Excellence, där Teamwork står för 

samarbete mellan kollegor och kunder för att tillsammans hitta den bästa lösningen, 

Leadership innebär nytänkande och handlingskraft, och Excellence betyder en vilja att 

hålla vad som utlovats samt att överträffa förväntningar. På bolagets hemsida listas ett 

antal framgångsfaktorer vilka anses ha bidragit till företagets framgångar, så som bred 

kompetens, fokus på kvalitet och professionalism samt en strävan efter att uppnå 

personligt engagemang och förtroende. (www.pwc.se)  

 

4.1.2 Ernst & Young 

Revisionsbolaget Ernst & Young är ett resultat av fusioner mellan flera mindre och 

medelstora revisionsbyråer världen över. Idag agerar bolaget i 140 länder med 

135 000 medarbetare. I Sverige har Ernst & Young 1 945 anställda fördelade på 66 

kontor. Bolagets vision är att vara det revisionsbolag som bidrar mest till 

medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende. På 

hemsidan listas bolagets värderingar i tre meningar och här nämns att bolaget ska stå 

för integritet, respekt och laganda. De ska vara engagerade, vågar ta ledningen och 

visa vägen framåt samt bygga relationer på professionell grund. Omsättningen för år 

2007/2008 var i Sverige 2,7 miljarder kronor, och globalt omsatte bolaget under 

samma period motsvarande 134,4 miljarder kronor. (www.ey.com) 

 

4.1.3 Deloitte 

Deloitte levererar sina tjänster till mer än 80 procent av världens största företag, och 

ser sig som ett av världens ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget är globalt 

med 165 000 medarbetare i 140 länder, och i Sverige har Deloitte 37 kontor med 

sammanlagt 1 100 anställda. I Sverige år 2006/2007 omsatte Deloitte 1 267 miljoner 

E 

http://www.pwc.se/
http://www.ey.com/
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kronor och klienterna är allt från stora internationella företag och offentlig verksamhet 

till mindre och medelstora företag. (www.deloitte.se) Deloitte formulerar kort och 

koncist sin vision och målsättning på engelska: Mission – ”To help our clients and 

our people excel”. Vision – “To be the standard of excellence”. 

(http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D8113,00.html)  

 

 

4.2 Undersökningens intervjuer 

 

4.2.1 Anders Löthgren, PwC Örebro 

Undersökningens första respondent är Anders Löthgren, auktoriserad revisor på 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Örebro. Löthgren arbetar främst med stora bolag 

varav flertalet av dessa är noterade bolag, och arbetade som revisor då Koden 

implementerades.  

 

Anders Löthgren menar att de bolag som var tvingade att använda sig av Koden då 

den kom, förbättrade sin formella styrning av verksamheten. Kommunikationen med 

revisorer ökade och aktiviteten hos bolagens styrelseledamöter ökade. Respondenten 

vidhåller dock att detta var väl fungerande hos de större bolagen redan innan Koden 

implementerades. 

 

På frågan hur Löthgren anser att Svensk Kod för Bolagsstyrning har påverkat 

revisorns arbete svarar han att ”Den nya reviderade Koden sätter väsentligt högre 

krav på de små noterade bolagen än vad som tidigare varit fallet” (Anders Löthgren, 

081204). Detta innebär att bolagen ”varken har kunskap eller resurser att klara av de 

olika delarna som krävs enligt bolagskoden, främst vad gäller oberoende ledamöter, 

kommittéer i styrelsen samt väl dokumenterade policies avseende verksamheten samt 

en väl fungerande intern kontroll” (Anders Löthgren, 081204). Ur revisorns 

perspektiv innebär Svensk Kod för Bolagsstyrning i reviderad version inte några 

direkta nyheter då innehållet redan tidigare innefattades av revisionsarbetet, menar 

Löthgren. Vidare säger respondenten i intervjun att en nyhet med den reviderade 

Koden dock är ökad fokusering på Kodens områden från intressenternas sida, vilket 

även har inneburit större fokus på detta i revisionen. 

 

För de företag som inte tidigare arbetat med Koden tycks implementeringen innebära 

en hel del information och utbildning. Anders Löthgren menar att detta inte har 

påverkat hans yrkesroll i någon större utsträckning. Dock uppger han i intervjun att 

revisionsbyrån håller genomgångar för berörda bolag av specialister på Öhrlings. 

Löthgren menar även att rollen som rådgivare har vuxit genom Koden då ”vi blir 

aktiverade i diskussionen avseende bolagets processer och vilka åtgärder som måste 

åtgärdas / förbättras” (Anders Löthgren, 081204). Gällande den rapportering som 

finns reglerad i Koden, bolagsstyrningsrapporten, menar respondenten att de 

vanligtvis inte granskar denna och därmed inte heller lämnar något uttalande om 

rapporten i årsredovisningen.  

 

På frågorna avseende fördelar samt nackdelar med Svensk Kod för Bolagsstyrning 

anger Löthgren att ”bättre fokus och intresse från bolagens styrelse och ledning” 

(Anders Löthgren, 081204) är en fördel till följd av Koden. Vidare svarar 

http://www.deloitte.se/
http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D8113,00.html
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respondenten att Koden kräver stora insatser från styrelse och ledning för att all 

information skall komma på plats, samt att det i mindre bolag finns risk för att 

insatsen kräver resurser vilka i stället lämpligen skulle behövas i den operativa 

verksamheten.     

 

Intervjun med Anders Löthgren genomfördes via mail 2008-12-04.  

 

 

4.2.2 Carl-Johan Regell, Ernst & Young Stockholm 

Undersökningens andra respondent är Carl-Johan Regell. Han arbetar som 

auktoriserad revisor på Ernst & Young i Stockholm, samt ansvarar för byråns IPO-

erbjudande. Regell uppger att han främst arbetar med stora publika bolag, där många 

är börsnoterade, och arbetade som revisor då Koden implementerades i Sverige.   

 

På frågan hur respondenten anser att Svensk Kod för Bolagsstyrning har påverkat 

revisorns arbete svarar Regell att Koden inte har påverkat hans arbete speciellt 

mycket. Han menar däremot att frågorna gärna diskuteras med bolagens revisor, där 

frågor kring bolagens interna kontroll samt möjligheten till att efterleva och uppfylla 

de krav som Koden ställer ”diskuteras flitigt” (Carl-Johan Regell, 081205) vilket 

Regell menar är en positiv utveckling. Vidare diskuteras frågor kring Koden och dess 

innebörd dels för de bolag som skall noteras, vilka kommer att omfattas av Koden, 

samt av de redan noterade bolag som därigenom omfattas av Koden. 

 

Carl-Johan Regell menar att den reviderade Koden för Bolagsstyrning har inneburit 

att han i egenskap av revisor, behöver ha en ökad kunskap samt kompetens inom 

området och dess frågor. Dock menar respondenten att detta redan ingick i revisorns 

roll sedan tidigare.  

 

De företag som inte tidigare arbetat med Koden tycks vara i behov av en hel del 

information och utbildning, vilket Regell säger har påverkat hans yrkesroll positivt. 

Han menar dock att även detta ställer högre krav på hans roll som revisor genom de 

ökade kraven på utbildning och kompetens som informationen till klienterna innebär. 

På byrån finns därför supportfunktioner inom deras Specialistavdelning, såsom 

Capital Market och avdelningen för juridik, vilka assisterar revisorerna vid dessa 

typer av frågeställningar. Specialistavdelningen ger revisorerna möjlighet till support 

men kravet på kompetens och kunskap på området kvarstår hos revisorerna själva.  

 

Författarna frågade respondenten om Koden inneburit några fördelar och/eller 

nackdelar och enligt Carl-Johan Regell är en fördel med Koden att den har gett större 

fokus på frågor rörande intern kontroll samt riktlinjer och policies. Enligt Regell 

utvecklar detta bolagsstyrningen. En nackdel med Koden, menar respondenten, är den 

administrativa del som arbetet med Koden för med sig. Regell säger att all den tid 

som administrationen kräver tar tid från bolagets kärnaffär, vilket kan ses som en klar 

nackdel. Vidare menar Regell att arbetet med Koden kan upplevas som ”tungrott” 

(Carl-Johan Regell, 081205).  

 

Intervjun med Carl-Johan Regell genomfördes via mail 2008-12-05.  
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4.2.3 Eva Blom, PwC Stockholm  

Eva Blom, auktoriserad revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm, är 

undersökningens tredje respondent. Hon har arbetat som revisor sedan år 1981 och 

arbetade således som revisor då Svensk Kod för Bolagsstyrning implementerades.  

 

En fråga vi ställde till Eva Blom var hur hon anser att Svensk Kod för Bolagsstyrning 

påverkat hennes arbete. Respondenten svarar att hennes roll som revisor påverkats i 

mycket liten utsträckning av Kodens implementering. Hon menar att innehållet i 

Koden egentligen inte innebär något nytt för revisorerna då detta berörs i 

förvaltningsrevisionen i huvudsak, men att hon i egenskap av revisor tar del av den 

information som Koden innehåller. Blom vidhåller att den reviderade versionen av 

Koden, vilken gäller från första juli år 2008, påverkat kontakterna med styrelse och 

revisionsutskott då dessa har ökat, och dialogen här är mer intensiv med avseende på 

kontrollfrågor i första hand.  

 

På frågan om informationsbehovets storlek hos revisionsbyråernas klienter vilka nu 

omfattas av Svensk Kod för Bolagsstyrning, svarar Eva Blom ”i viss mån har vi fört 

diskussioner med klienter avseende innebörden i vissa av kodens regler”. Vidare 

menar Blom att ”det är få bolag som satt sig in i vad intern kontroll och 

uppföljningen därav innebär” (Eva Blom, 081210). 

 

Eva Blom nämner en rad olika fördelar som Koden fört med sig. ”Koden har medfört 

ett mer strukturerat arbetssätt i styrelserna och utskotten har fått en strukturerad 

agenda och krav på återrapportering” (Eva Blom, 081210). Vidare menar Blom att 

arbetet med riskhantering har blivit mer uppmärksammat i större utsträckning än 

tidigare, vilket är positivt. ”Totalt sett har koden bidragit till en utvecklad 

bolagsstyrning i många bolag och den externa informationen har blivit fylligare” 

(Eva Blom, 081210). Några nackdelar med Koden kan Blom inte se.  

 

Intervjun med Eva Blom genomfördes via mail 2008-12-10.  

 

 

4.2.4 Anders Hult, Deloitte, Stockholm 

Undersökningens fjärde respondent är revisor Anders Hult, verksam på Deloitte i 

Stockholm. Han har arbetat inom revisionsbranschen sedan år 1979, framförallt med 

IT-revision och internrevisionstjänster. Respondenten har även under många år 

deltagit i utvecklingsarbete samt i olika kommittéer inom bland annat FAR SRS. Då 

Koden publicerades år 2004 arbetade Anders Hult som revisor, dock ej som 

auktoriserad revisor.  

 

Intervjuns första fråga var hur respondenten anser att Svensk Kod för Bolagsstyrning 

påverkat yrkesrollen för revisorn. Anders Hult menar att Koden inneburit mer arbete 

för revisionsverksamheten då intern kontroll har förts upp på bolagens agendor och 
inneburit större uppmärksamhet för området. Hult anser att hans roll som revisor ej 

förändrats nämnvärt efter att den reviderade Koden infördes sommaren år 2008. Dock 

ställer revisorns klienter frågor om Koden i betydligt större utsträckning, och 

påstötningar om hjälp angående såväl utredning av bolagens interna kontroll som 

rapportering om bolagsstyrningsfrågor förekommer från klienternas sida.  
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På Deloittes hemsida finns en utarbetad metod för att integrera Kodens syfte i 

bolagens verksamhet. Metoden innefattar bland annat riskanalyser och utformning av 

olika projektgrupper. På frågan hur stor del av detta arbete som revisorn deltager i 

svarar Hult att ”det beror på. I vanliga fall gör vi sådana insatser som konsulttjänster 

från vår specialistgrupp. Den valde revisorn blir i vissa fall inblandad i detta men de 

tar oftast hjälp av oss inom specialistgruppen” (Anders Hult, 081217). Vidare i 

intervjun frågade författarna respondenten hur klienternas behov av information och 

utbildning påverkat revisorns yrkesroll. Hult beskriver att bolagen behöver förbättra 

sin kunskap om hur verksamheten förhåller sig till frågor kring bolagsstyrning, och de 

behöver lägga ner ett relativt stort arbete på det beslutsfattande som Koden kräver. 

Vidare beskriver respondenten att bolagen behöver etablera olika 

processbeskrivningar, riskanalyser och intern kontroll. 

 

Intervjun avslutades med frågor kring Kodens eventuella för- och nackdelar. Anders 

Hult menar att Koden fördelaktigt inneburit att ”bolagen VERKLIGEN genomför 

vissa åtaganden med avseende på rutiner kring bolagsstyrning och information till 

marknaden” (Anders Hult, 081217). Vidare ställer Koden strukturerade krav på att 

bolagen skall ha en ändamålsenlig och god internkontroll vilket ska framgå både för 

bolagen själva samt för marknaden.  

 

Hult säger att Koden i sig inte har några direkta nackdelar men menar att dess 

tillämpning kan vara otydlig eller oprecis. Detta har framförallt föranlett ”kraftiga 

försvagningar i tillämpningen av koden avseende rapportering av intern kontroll” 

(Anders Hult, 081217). Vidare befinner sig Koden just nu i ett ”mellanläge” (Anders 

Hult, 081217) där det ej med tydlighet framgår vilken dess roll kommer att bli. 

Respondenten menar att detta läge kan vara något svårt att tolka för börsbolagen. 

”Vad i form av bolagsstyrning kommer att stipuleras i lag och vad kommer att 

baseras på självreglering?” (Anders Hult, 081217) är en fråga som Hult ställer sig.  

 

Intervjun med Anders Hult genomfördes via mail 08-12-17. 

 

 

4.2.5 Torbjörn Westman, Deloitte, Stockholm 

Undersökningens femte respondent är Torbjörn Westman som arbetar på Deloitte i 

Stockholm. Westman har sedan år 1998 arbetat inom revisionsbranschen 

företrädelsevis med extern- och internrevisionstjänster. Då Svensk Kod för 

Bolagsstyrning implementerades i Sverige arbetade respondenten som revisor, dock 

ej som auktoriserad.  

 

Första frågan i intervjun behandlade hur respondenten anser att Svensk Kod för 

Bolagsstyrning påverkat arbetet som revisor. Torbjörn Westman menar att Koden har 

inneburit att arbete med och frågor kring bolagens interna kontroll har förts upp på 

företagens agendor men påstår emellertid att Koden inte har påverkat hans roll som 

revisor nämnvärt.  

 

På byråns hemsida finns en utarbetad metod för att integrera Kodens syfte i bolagens 

verksamhet. På frågan om hur stor del i detta arbete som revisorn deltager i svarar 

Torbjörn Westman att det i vanliga fall är byråns specialistgrupp som utför sådana 

insatser i form av konsulttjänsterna som de erbjuder sina klienter. Den i 
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sammanhanget valde revisorn blir i vissa fall inblandad i detta arbete, men då med 

hjälp och vägledning från specialisterna, enligt Westman.  

 

För de företag som inte tidigare arbetat med Svensk Kod för Bolagsstyrning tycks det 

krävas information och utbildning angående detta. Westman menar att Koden 

inneburit ett högre krav på kontroll av bolagens bolagsstyrningsfrågor och att de 

behöver lägga ner relativt mycket arbete på att fatta de nödvändiga beslut som Koden 

kräver. Vidare har Koden inneburit att bolagen bland annat behöver etablera olika 

processbeskrivningar, riskanalyser och intern kontroll, enligt respondenten. Som 

nämnts ovan blir vald revisor i vissa fall inblandad då Koden skall integreras i 

bolagens verksamhet, men vanligtvis är det byråns specialistgrupp som behandlar 

detta, förklarar Westman. 

 

Sist i intervjun fick respondenten frågan huruvida Koden medfört några fördelar eller 

nackdelar. Torbjörn Westman nämner en specifik fördel med Svensk Kod för 

Bolagsstyrning. Internkontroll uppmärksammas nu i allt större utsträckning hos 

bolagens styrelse och ledning i och med implementeringen. Dock menar han att 

Koden i huvudsak inte ställer några högre krav än vad Aktiebolagslagen i grunden 

gör. Vidare anser Westman att Koden för tillfället befinner sig i ett ”mellanläge” 

(Torbjörn Westman, 081219) där det i nuläget inte med tydlighet framgår hur dess 

roll kan komma att se ut i framtiden. I och med detta är läget svårtolkat för 

börsbolagen, hävdar han.  

 

Intervjun med Torbjörn Westman genomfördes via mail 08-12-19. 

 

 

4.2.6 Johanna Wallmo, Deloitte, Stockholm 

Johanna Wallmo, verksam som Senior Manager på Deloitte i Stockholm, är 

undersökningens sjätte respondent. Wallmo arbetar inom avdelningen för Risk 

Consulting Internal Audit vilket innebär att hon är ansvarig för klientkontakter och 

ledning av team vilka arbetar med intern kontroll, internrevision och riskhantering. 

Johanna Wallmo arbetade som revisor då Svensk Kod för Bolagsstyrning 

implementerades. 

 

På frågan hur respondentens arbete som revisor påverkats av Kodens implementering 

svarar Wallmo att Koden inneburit fler förfrågningar från klienterna om rådgivning 

och hjälp med att uppfylla Kodens krav. Vidare förklarar respondenten att Koden i 

huvudsak inneburit en positiv utveckling, då företagen nu sätter större fokus och i 

större utsträckning uppmärksammar frågor som rör intern kontroll.  

 

Johanna Wallmo anser att den reviderade Kodens implementering har inneburit olika 

grad av påverkan för hennes roll som extern- och internrevisor. Som externrevisor 

menar hon att hennes ansvarsområde breddats, särskilt om direktivet från EU 

angående granskning av bolagsstyrningsrapporten av revisor går igenom. Wallmo 

hävdar därefter att hennes roll som internrevisor egentligen inte har påverkats i någon 

större utsträckning i och med implementeringen av den reviderade Koden. Detta då 

respondenten redan innan Kodens existens konsulterade klienter i frågor berörande 

internkontroll. 
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Som tidigare beskrivits i empiriavsnittet har Deloitte en utarbetad metod för att 

integrera Kodens syfte i bolagens verksamhet. På frågan hur stor del revisorn deltager 

i detta arbete svarar Johanna Wallmo att hon som internrevisor har en stor del i detta 

då hon agerar som konsult och fyller en rådgivande funktion för de företag som skall 

uppfylla Kodens krav. Som externrevisor uppger Wallmo att hon inte på samma sätt 

deltager i byråns arbete med Kodens integrering. Respondenten menar vidare att hon 

som externrevisor har en mer upplysande roll av Kodens krav och granskning av 

företagens arbete.  

 

Vidare i intervjun frågades hur klienternas informationsbehov påverkat respondentens 

arbete i egenskap av revisor. Behovet av utbildning och information hos de bolag som 

Koden berör har påverkat respondenten framförallt genom en ökad förfrågan hos 

byråns klienter gällande rådgivning, konsultation och hjälp med att uppfylla Kodens 

krav. Slutligen besvarar Wallmo frågan om hennes uppfattning gällande Kodens 

eventuella för- och nackdelar. En fördel med Koden som respondenten nämner är den 

ökade fokusering som företagen numer har på sin interna kontroll. Wallmo påstår på 

grund av detta att de företag som aktivt arbetar med sin interna kontroll därigenom 

erhåller effektivare processer och rutiner i sin verksamhet. Detta verkar 

värdeskapande för företaget och gör dem mer konkurrenskraftiga på marknaden, 

hävdar respondenten. Johanna Wallmo påstår vidare att de företag som besitter en 

god intern kontroll i vissa fall har värderats högre och har lättare för att anskaffa 

främmande kapital. Någon direkt nackdel med Koden kan Wallmo egentligen inte se. 

Tidigare menar respondenten, hade bolagen ofta en negativ inställning till Koden då 

de menade att den innebar ”pekpinnar” (Johanna Wallmo, 081219) och tog bort 

fokus från de väsentliga affärerna. Wallmo menar dock att denna negativa inställning 

till Koden håller på att försvinna allt mer då bolagen nu inser att god intern kontroll är 

värdeskapande för dem.  

 

Intervjun med Johanna Wallmo genomfördes via mail 08-12-19. 
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5. Analys 
 

 

edan återfinns en analys vilken följer den teori och empiri som samlats för 

undersökningen.  

 

 

5.1 Införandet av Svensk Kod för Bolagsstyrning 

År 2004 publicerades för första gången Svensk Kod för Bolagsstyrning. Från början 

var det endast börsnoterade bolag med en omsättning över tre miljarder kronor som 

omfattades av Koden, och syftet med densamma var att bidraga med förbättrad 

styrning och kontroll över bolagen. Koden infördes då behov av ett samlat dokument 

för befintliga regler och riktlinjer uppstod för bolagsstyrning i Sverige. Behovet av 

intern kontroll hade ökat efter en rad företagsskandaler i USA, Europa och Sverige, 

vilka väckt stor uppmärksamhet. Revisorns uppgift i Koden är att granska och 

godkänna bolagens årsredovisningar, samt att granska styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning. Revisorns roll blir därmed en viktig kontrollfunktion, som 

övervakar bolaget enligt principer som ligger utanför företagets kontroll. 

(www.bolagsstyrning.se) 

 

I denna undersökning tillfrågades revisorer huruvida Svensk Kod för Bolagsstyrning 

påverkat deras yrkesroll. Samtliga tillfrågade revisorer har arbetat inom branschen i 

många år, och har därmed erfarenheter från tiden före implementeringen av Koden.  

 

Den generella uppfattningen tycks vara att själva Koden inte påverkat deras roll som 

revisorer speciellt mycket, då den inte innehåller några stora förändringar gällande 

revisorns arbete. En respondent i undersökningen menar att Koden egentligen inte 

ställer några högre krav på bolagens interna kontroll än vad Aktiebolagslagen i 

grunden gör. Däremot upplevs att bolagen har större behov av rådgivning och 

konsultation gällande sitt tillvägagångssätt för att efterleva kraven, samt hur den 

interna kontrollen i bolagen skall utföras på bästa sätt. Bolagen visar intresse för att 

diskutera mer med revisorn, och till följd av detta märks en ökad kommunikation 

mellan revisorn och dess klienter enligt flertalet respondenter i studien. Den här ”nya” 

formen av kommunikation som följts av att Koden implementerades i Sverige, har 

därför fått revisorerna att i större utsträckning än tidigare ge råd och vägleda sina 

klienter i frågor och funderingar som rör bolagens styrning. Den ökade 

kommunikationen ses som en positiv utveckling enligt en av undersökningens 

respondenter.  

 

Anders Löthgren vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att de bolag som 

omfattas av Koden har en bättre formell styrning av verksamheten, samt en mer aktiv 

kommunikation med bolagets revisor. Flertalet av undersökningens respondenter 

menar även att Koden inneburit att fler bolag nu riktar sin uppmärksamhet mot intern 
kontroll då frågorna nu finns uppe på bolagens agendor, och detta har lett till mer 

arbete för revisorerna, menar respondenterna.  

 

 

N 

http://www.bolagsstyrning.se/
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5.2 Inställning till den reviderade Koden 

I juli år 2008 infördes den reviderade versionen av den ursprungliga svenska 

bolagskoden. Den reviderade Koden omfattar nu alla noterade aktiebolag på OMX 

Nordic Exchange Stockholm eller NGM Equity, och gäller därmed för betydligt fler 

bolag än tidigare, närmare bestämt cirka 325 bolag mot tidigare cirka 115. Efter 

erfarenheter från den gamla Koden är den reviderade versionen något förkortad och 

förenklad, för att bättre anpassas till de mindre börsbolagen. Dessutom har oklarheter 

och svagheter i den äldre versionen tagits bort för att ytterligare öka tillgängligheten 

och användbarheten hos Koden. (www.bolagsstyrning.se) Meningen är att Koden 

skall vara dynamisk och utvecklas med tiden, varför den reviderade Koden som togs i 

bruk år 2008 på inget sätt skall ses som slutgiltig och definitiv. (www.pwc.se) 

 

De flesta av punkterna som är förändrade i den reviderade Koden gällande revisorns 

roll i bolaget, är förenklade och förkortade utan större förändring i sak. En del punkter 

har tagits bort eller kortats ned för att motsvarande regler finns, eller skall införas i 

regelverken för finansiell rapportering. Dessutom har omformuleringar gjorts för att 

öka kraven, samt föra över ansvarstagande på styrelsens handlande i företaget. Ett 

exempel är att i stället för att revisorn står som ansvarig för att granska rapporter, så är 

det styrelsen som har ansvaret att se till att rapporterna granskas av en revisor. 

(www.bolagsstyrning.se)  

 

Samtliga tillfrågade revisorer i denna undersökning menar att den största förändringen 

för deras yrkesroll i förhållande till den reviderade Koden, är att en större del av 

klienterna är i behov av ytterligare dialog, hjälp och rådgivning. Många företag som 

tidigare ej omfattats av Koden har vare sig den kunskap eller de resurser som krävs 

för att efterleva koden, främst gällande styrelsens åtaganden samt den interna 

kontrollen. Kraven ökar i och med Koden, och detta medför en intensivare dialog med 

bolagets revisor. Dessutom nämns en ökad fokusering från intressenter gällande 

internkontroll och bolagsstyrning, vilket kan tyda på ett ökat medvetande i dessa 

frågor.  

 

Flertalet respondenter i undersökningen påtalar även att den reviderade Koden 

inneburit att de behöver förbättra sin kunskap och kompetens på området. Detta säger 

de behövas för att kunna erbjuda sina klienter den information och de råd som 

efterfrågas hos revisorn. Dock menar respondenten på Ernst & Young att kravet på 

hög kunskap och kompetens ingick i revisorernas yrkesroll redan tidigare, i och med 

att Svensk Kod för Bolagsstyrning implementerades, men att detta i och med den 

reviderade versionen har förstärkts.  

 

5.3 Klienternas informationsbehov 

Då Svensk Kod för Bolagsstyrning implementerades uppstod ett behov av kunskap 

och kompetens beträffande detta, dels hos revisorerna själva men även hos deras 

klienter. Behovet av uppdaterad kunskap ökade i och med införandet av den 
reviderade Koden, och klienterna verkade ha ett stort behov av hjälp och information. 

 

Detta behov hos klienterna har påverkat revisorerna i viss grad. Framförallt har det 

lett till en ökad kommunikation mellan revisor och klient, påtalar samtliga 

respondenter i undersökningen. Detta har i sin tur lett till en positiv påverkan på 

http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.pwc.se/
http://www.bolagsstyrning.se/


 32 

revisorns och klientens relation, menar Carl-Johan Regell. Han menar dock, som 

tidigare påtalats, att klienternas hjälp- och informationsbehov ställer högre krav på 

revisorernas utbildning och kunskaper på området. Enligt Eva Blom på Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers är Kodens innehåll i detalj, framförallt vissa dess regler, 

något diskuteras mellan revisor och klient. En anledning till detta behov av 

kommunikation och diskussion mellan parterna tror Eva Blom beror på att bolagen 

inte satt sig in i vad intern kontroll samt dess uppföljning innebär. 

 

Ett flertal av undersökningens respondenter uppger att revisionsbyråerna har speciella 

supportfunktioner eller specialistavdelningar, i syfte att behandla klienternas 

informationsbehov på bästa sätt. Framförallt är denna support till hjälp för revisorerna 

där de har möjlighet att diskutera problem och få hjälp med specifika frågor som kan 

dyka upp i kontakten med klienterna. Anders Löthgren på Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers säger även att det på byrån hålls speciella genomgångar för 

klienterna, av specialister på området. Revisorn påverkas av klienternas 

informationsbehov framförallt genom det ökande behovet av rådgivning, då de blir 

mer aktiva i den diskussion som förs. Framförallt är det då klienternas processer samt 

eventuella förändringar och förbättringar i bolagen som diskuteras. Detta för att 

förbättra den interna kontrollen och därigenom få ett ökat förtroende hos bolagets 

intressenter.  

 

En respondent i undersökningen menar att problemet med klienternas informations-

behov ligger hos bolagen själva. Det är framförallt de som på egen hand behöver 

finna svar på sina frågor och funderingar kring sin bolagsstyrning. Vidare är det 

bolaget som behöver arbeta med de nödvändiga beslut som måste fattas samt med de 

etableringar som Koden kräver, inte revisorn menar respondenten.  

 

 

5.4 Agentteori - applicering på verkligheten 

En känd teori inom bolagsstyrning är agentteorin, vilken beskrivs i avsnittet för teori. 

Denna fokuserar i grunden på två parters överenskommelse och relation med 

varandra. De båda parterna förmodas försöka maximera sin egen nytta, såvida deras 

beteende inte hindras av lagar, regler eller normer. (Sevenius, 2007) Agentproblemet 

är det som teorin grundar sig på, det vill säga problematiken kring risken att agenten 

(VD) handlar för sina egna intressen snarare än för principalens (ägarens). (Hatch, 

2006) 

 

För att undvika detta problem, där VD ej handlar utifrån det bästa för ägarnas intresse, 

menar flertalet respondenter i undersökningen att Koden inneburit ett högre intresse 

och större fokus på det interna kontrollarbetet från bolagens styrelse och ledning. 

Flera respondenter vidhåller även att Koden inneburit ett fokus på frågor om 

internkontroll samt dess riktlinjer och policies. Genom detta bör en ökad 

kommunikation mellan parterna VD och ägare, inklusive bolagets revisor, följa som 
en konsekvens, vilket borde medföra en lägre risk för agentproblem då asymmetrisk 

information mellan parterna på så vis undviks.  

 

Enligt undersökningens respondent Eva Blom har Koden inneburit en utveckling av 

bolagsstyrningen i många bolag, och i en av intervjuerna framkom att bolagen 

verkligen genomför sina åtaganden i och med Kodens implementering. Vidare har 



 33 

den externa informationen till bolagens intressenter förbättrats, och Koden har 

inneburit ett mer strukturerat arbetssätt i bolagens styrelser. Problemet som 

agentteorin behandlar, det vill säga att parterna handlar för sitt intresses bästa, borde i 

och med denna utveckling som Koden inneburit, minska risken för 

agentproblematiken då den externa informationen förbättras vilket sannolikt påverkar 

agenten och principalens grad av information.  

 

5.4.1 Kodens fördelar och nackdelar 

Flera länder har under de senare åren etablerat olika koder för bolagsstyrning, och 

syftet har varit att förstärka kontrollen och kunskapen om noterade bolag. Ägare, 

långivare och andra intressenter har ökat sina krav på bolagsstyrning, efter ett antal 

företagsskandaler världen över. Eftersom Koden inte är tvingande, utan snarare ett 

komplement till befintlig lag, skall den fungera som en vägvisare och verka 

självreglerande. (www.bolagsstyrning.se) 

 

I denna undersökning har revisorer fått ge sin synpunkt på fördelar och nackdelar med 

Koden, utifrån respondenternas egna erfarenheter. De fördelar som framkommit under 

intervjuerna kan motverka agentproblematiken, med avseende på den informations-

asymmetri som eventuellt förekommer mellan styrelse och ägare.   

 

De mest tydliga fördelarna med Koden tycks vara ett ökat medvetande gällande 

bolagsstyrning hos bolagen. Enligt Anders Löthgren på Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers märks ett förbättrat fokus och ökat intresse från bolagens 

styrelse och ledning. Detta kan vara ett resultat av de ökade kraven på bolagen i och 

med införandet av Koden. Koden medför även att bolagen verkligen genomför sina 

åtaganden exempelvis med avseende på bolagsstyrningen och dess rutiner, samt 

informationen till marknaden. Vidare menar flertalet av undersökningens 

respondenter att Koden medfört mer struktur och strukturerade krav på bolagen, bland 

annat i arbetssätten för bolagens styrelse och utskott. Dessutom märks ett ökat intresse 

för risk och riskhantering. Bolagens intressenter och bolaget själva får tillgång till 

betydligt fylligare information och blir varse om att god och ändamålsenlig intern 

kontroll förekommer, vilket är en klar fördel med bolagsstyrning. Koden har även 

inneburit att de företag som aktivt arbetar med intern kontroll får effektivare rutiner 

och processer, vilket verkar värdeskapande och därigenom gör företagen mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. Vidare menar en av undersökningens respondenter 

att bolag med god intern kontroll kan komma att värderas högre och därför har lättare 

att anskaffa främmande kapital, vilket kan betraktas som en klar fördel med Svensk 

Kod för Bolagsstyrning. 

 

Sammanfattningsvis anser revisorerna att Kodens fördelar överstiger dess nackdelar. 

De nackdelar som ändå nämns är att det krävs betydande resurser för att tillgodose 

kraven, vilket kan bli tungt för de mindre bolagen. Att följa Koden kan upplevas som 

bökigt och tidskrävande, och resurser får tas från den operativa verksamheten och de 

väsentliga affärerna, vilka kanske i själva verket skulle behöva dessa resurser bättre. 

Kodens oprecisa eller otydliga tillämpning nämns också som en nackdel. Detta har 

föranlett en kraftig försvagning i tillämpningen av Koden med avseende på 

rapporteringen av bolagens interna kontroll, vilket ej är positivt. En del företag har 

tidigare haft en negativ inställning till Koden vilket allt mer börjar försvinna i takt 

med att bolagen inser internkontrollens många fördelar. Vidare nämns att Kodens 

http://www.bolagsstyrning.se/
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nuvarande läge är något svårt för de berörda bolagen att tolka, gällande vad som 

kommer stadgas i lag och vad som kommer att baseras på självreglering. Dock verkar 

bolagsstyrningens fördelar överstiga dess nackdelar, enligt undersökningens 

respondenter.  

 

Priset för en förbättrad intern kontroll och därigenom ett eventuellt förbättrat 

förtroende hos bolagens intressenter och allmänheten verkar emellertid vara resurser i 

form av pengar, tid och engagemang hos bolagen. Den förbättrade interna kontrollen 

och förtroendet överväger resursåtgången, enligt tillfrågade revisorer. Trots att 

undersökningens respondenter generellt anser att Koden ej har några direkta 

nackdelar framkommer Kodens oprecisa och otydliga tillämpning vid upprepade 

tillfällen. Av detta kan tolkas att det skett en viss försvagning av Kodens tillämpning 

främst med avseende på rapportering av bolagens interna kontroll.  
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6. Slutsats 
 

 

vsnittet behandlar de slutsatser som författarna under uppsatsen kommit fram till, 

och uppsatsens resultat kopplas samman med uppsatsens syfte.  

 

 

För att tydliggöra kopplingen mellan uppsatsens syfte och slutsats, inleds kapitlet med 

en upprepning av studiens syfte. 

 

”Syftet är att genomföra en studie för att besvara frågeställningen om, och 

i så fall hur, revisorns roll har förändrats i och med införandet av Svensk 

Kod för Bolagsstyrning”.  

 

Då Svensk Kod för Bolagsstyrning för fösta gången publicerades i Sverige år 2004, 

kom de intervjuade revisorernas yrkesroll att påverkas, främst genom ett ökat behov 

av kommunikation från klienternas sida. Samtliga respondenter i studien arbetade som 

revisorer vid tiden för Kodens implementering, och noterade då ett märkbart behov av 

dialog och rådgivning hos bolagen, vilket är en slutsats som kan dras utifrån 

ovanstående resonemang. Emellertid menar undersökningens respondenter att deras 

yrkesroll totalt sett påverkats marginellt av Kodens existens. 

 

Punkterna i Koden gällande revisorns roll innebar egentligen inga förändringar i 

revisorns arbetsuppgifter då detta redan fanns reglerat i exempelvis ABL. Revisorerna 

i undersökningen kom ändå att påverkas genom det stora informationsbehovet som 

uppstod hos bolagen vilka omfattades av Koden. Författarna drar slutsatsen att 

vägledning och rådgivning i frågor gällande bolagsstyrning och internkontroll blev 

mer förekommande. Flera revisionsbyråer i studien har utvecklat support- och 

specialistavdelningar för att på ett bättre sätt tillgodose behovet.  

 

Den reviderade Koden innehåller i sak inga större förändringar i de specifika punkter 

som berör revisorns roll. Däremot påverkas respondenterna av att fler bolag omfattas 

av Koden, vilket medför att antalet klienter ökar. Då antalet klienter ökar förstärks 

behovet av revisorns tjänster i form av konsultation och rådgivning. Revisorerna i 

studien påverkas således i sin yrkesroll. En slutsats som författarna kan dra är att 

Koden har inneburit att berörda bolag fokuserar mer på bolagsstyrning och intern 

kontroll och därigenom upplever respondenterna en ökad efterfrågan på deras tjänster. 

Även bolagens intressenter har genom Koden uppmärksammat ämnet vilket påverkat 

efterfrågan av revisorns tjänster ytterligare. 

 

Koden har även inneburit att de intervjuade revisorerna upplever ett högre krav på 

utbildnings- och kompetensnivå. En slutsats som kan dras i och med klienternas 

ökade behov av hjälp och rådgivning angående frågor och problem rörande 

bolagsstyrning, är att flertalet av de intervjuade revisorerna upplever att större krav 

ställs på deras kompetens. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att specialister på 

området kan behövas för att underlätta revisorns arbete och för att dess klienter skall 

få sitt behov av hjälp och rådgivning tillfredsställt.  

 

A 
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Studien har visat att Svensk Kod för Bolagsstyrning har både fördelar och nackdelar 

enligt respondenterna. Överlag är de intervjuade revisorerna positivt inställda till 

Koden, då den inneburit allt större uppmärksamhet kring bolagsstyrning och 

internkontroll. Dock befinner sig Koden, enligt två av undersökningens respondenter, 

just nu i ett slags ”mellanläge” där dess framtida roll är oviss. Detta medför för 

berörda bolag en viss osäkerhet kring Koden och dess framtida betydelse och en 

slutsats som författarna kan dra utifrån nuvarande läge är att revisorerna sannolikt 

kommer att påverkas i takt med att Koden utvecklas. Respondenterna ser även att 

Koden är resurskrävande för mindre bolag samt att tillämpningen av den kan 

betraktas som svår. Författarna drar emellertid slutsatsen att Kodens fördelar 

överväger dess nackdelar, med hänsyn till respondenternas inställning.  
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7. Diskussion 
 

 

 avsnittet redogör författarna för sina egna reflektioner kring uppsatsen samt ger 

förslag till vidare forskning inom ämnet för svensk bolagsstyrning.  

 

 

Denna studie av revisorernas påverkan av implementeringen och revideringen av 

Svensk Kod för Bolagsstyrning har varit ett nytt sätt att problematisera kring ämnet. 

Författarnas generella uppfattning är att Koden till största del inneburit mer arbete för 

revisorerna i form av konsultation och rådgivning i bolagsstyrningsfrågor. Vidare har 

det för de intervjuade revisorerna i undersökningen inneburit att större fokus nu läggs 

på bolagens interna kontroll vilket medfört en ökad efterfrågan på revisorns tjänster.  

Kraven på hög utbildning och kompetens hos respondenterna var redan före Kodens 

existens höga, och dessa verkar ha förstärkts genom Kodens implementering.  

 

Den reviderade versionen av Svensk Kod för Bolagsstyrning började gälla från och 

med sommaren år 2008 och kom då att omfatta alla bolag noterade på OMX Nordic 

Exchange Stockholm och NGM Equity. Denna uppsats framställdes vid Örebro 

Universitet höstterminen samma år och eftersom den reviderade versionen av Koden 

är så pass ny har den förmodligen inte haft sitt faktiska genomslag för berörda bolag 

eller revisorernas påverkan fullt ut ännu. Detta kan för uppsatsen ha inneburit att 

revisorernas sanna påverkan ännu inte kan påvisas till fullo.  

 

Under studiens gång har det även framkommit att revisorernas påverkan av Svensk 

Kod för Bolagsstyrning kan skilja sig åt mellan extern- och internrevisorer. Denna 

studie har inte till syfte att undersöka denna eventuella skillnad mellan grupperna 

närmare. Dock är det ett ämne vilket skulle kunna vara intressant att studera närmare, 

antingen genom studier av de två grupperna var för sig eller som en jämförelse av 

eventuella skillnader extern- och internrevisorer emellan.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har författarna funnit några nya frågor och funderingar kring 

bolagsstyrning, vilka skulle kunna vara intressanta att undersöka vidare. 

 

 Eftersom den reviderade Koden är helt ny vore det intressant om en liknande 
studie genomfördes om något år. De bolag som i och med implementeringen 

av Koden kom att omfattas av de nya kraven har ej hunnit genomföra alla 

nödvändiga förändringar inför årsbokslutet för räkenskapsåret 2008. 

 

 Inriktningen på studien skulle kunna delas upp för möjlighet att belysa 
eventuella skillnader mellan intern- och externrevisorers perspektiv på yrkets 

påverkan av Svensk Kod för Bolagsstyrning. 

 

 För de mindre bolagen är implementeringen av Svensk Kod för 
Bolagsstyrning resurskrävande, och en undersökning huruvida nyttan med 

Koden överstiger kostnaderna kunde vara av intresse för vidare forskning. 

I 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Mail till studentansvarig på revisionsbyrå 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som just nu skriver kandidatuppsats inom 

Redovisning. Ämnet vi behandlar är den Svenska Bolagskoden och hur revisorernas 

roll har påverkats i och med införandet samt den reviderade versionen av denna. Vi 

önskar komma i kontakt med någon insatt person på området på Er revisionsbyrå som 

via mail skulle vilja svara på några korta frågor kring detta.  

 

Vi vore mycket tacksamma om Du skulle vilja svara på några korta frågor, alternativt 

rekommendera någon/några medarbetare som Du tror skulle vilja delta i denna 

undersökning. Vi söker alltså revisorer med kunskap och erfarenhet av Svensk kod för 

bolagsstyrning. Frågorna är få och korta, vilket gör att tiden Du behöver lägga ner är 

mellan 5-10 minuter. Om Du vill vara anonym i uppsatsen går det bra, meddela oss i 

så fall.  

 

Uppsatsen skall vara färdig i början av januari 2009, och vill Du ta del av resultatet så 

ordnar vi det.  

 

Vi ser gärna att Du besvarar frågorna så fort som möjligt, tack. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning/ Ebba Lindström och Sofie Wandland 
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Bilaga 2: Intervjuguide Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 

 

 

 Berätta lite kort om Dig och Din nuvarande befattning?  

 

 Arbetade Du som revisor även innan Svensk Kod för Bolagsstyrning 

implementerades? 

 

 

 Hur anser Du att Svensk Kod för Bolagsstyrning har påverkat Ditt arbete? 

 

 Anser Du att revisorns roll påverkats i och med den nya reviderade koden, och 

i så fall hur? 

 

 

 Hos företag som inte tidigare arbetat med koden tycks det krävas en hel del 

information och utbildning. Hur tycker Du att detta har påverkat Din 

yrkesroll? 

 

 Kan Du nämna någon fördel med koden? 

 

 

 Kan Du nämna någon nackdel med koden? 
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Bilaga 3: Intervjuguide Ernst & Young 

 

 

 

 Berätta lite kort om Dig och Din nuvarande befattning?  

 

 Arbetade Du som revisor även innan Svensk Kod för Bolagsstyrning 

implementerades? 

 

 

 Hur anser Du att Svensk Kod för Bolagsstyrning har påverkat Ditt arbete? 

 

 Anser Du att revisorns roll påverkats i och med den nya reviderade koden, och 

i så fall hur? 

 

 

 Hos företag som inte tidigare arbetat med koden tycks det krävas en hel del 

information och utbildning. Hur tycker Du att detta har påverkat Din 

yrkesroll? 

 

 Kan Du nämna någon fördel med koden? 

 

 

 Kan Du nämna någon nackdel med koden? 
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Bilaga 4: Intervjuguide Deloitte 

 

 

 

 Berätta lite kort om Dig och Din nuvarande befattning?  

 

 Arbetade Du som revisor även innan Svensk Kod för Bolagsstyrning 

implementerades? 

 

 Hur anser Du att Svensk Kod för Bolagsstyrning har påverkat Ditt arbete? 

 

 Anser Du att revisorns roll påverkats i och med den nya reviderade koden, och 

i så fall hur? 

 

 På Er hemsida finns en utarbetad metod för att integrera kodens syfte i en 

verksamhet. Denna metod innefattar bland annat riskanalyser och formandet 

av projektgrupper. Hur stor del har revisorn i detta arbete? 

 

 Hos företag som inte tidigare arbetat med koden tycks det krävas en hel del 

information och utbildning. Hur tycker Du att detta har påverkat Din 

yrkesroll? 

 

 Kan Du nämna någon fördel med koden? 

 

 Kan Du nämna någon nackdel med koden? 

 

 

 

 

 


