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S A M M A N F A T T N I N G                     

 
 
 
 
 
När företag får möjlighet att verka på en väl fungerande marknad med ett minimum av 
offentliga regleringar skapas samhällsekonomisk effektivitet. Samtidigt är förtroendet för 
företagen en viktig grundbult för samhällsekonomisk tillväxt - om förtroendet skadas minskar 
investeringsviljan, vilket på sikt skadar såväl företagens som samhällets tillväxt. Efter 
företagsskandaler som Enron, Trustor och Skandia har det skapats en diskussion om den 
interna kontrollen – såväl nationellt som internationellt – vilket lett till att regelverk, 
normbildning och praxis världen över har granskats och reviderats.  Med bakgrund i detta har 
”Svensk kod för bolagsstyrning” utvecklats i Sverige. 
   ”Svensk kod för bolagsstyrning” utgör basen för en form av självreglering som är uppbyggd 
efter principen ”följa eller förklara”, vilket medför att ett företag kan välja att avvika från 
specifika punkter genom att förklara varför. Det är sedan marknaden som skall avgöra 
huruvida förklaringen är godtagbar eller ej. Från och med den första juli i år omfattas alla 
större företag, med juridisk hemvist i Sverige, som är noterade på Stockholmsbörsens A- eller 
O-lista av ”Svensk Kod för bolagsstyrning”. I samband med detta har media speglat ett 
missnöjt näringsliv som menar att ”Svensk kod för bolagsstyrning” inte kommer att ge någon 
effekt eftersom det är näringslivet själv som måste sanera. I detta arbete analyserar och 
diskuterar vi hur koden som utgångspunkt för självreglering skall få genomslagskraft på den 
interna kontrollen – som vi anser vara en viktig del av begreppet bolagsstyrning - inom 
svenskt näringsliv.  
   Genom abduktion och en fallstudiebaserad forskningsmetodik har vi intervjuat två revisorer 
och sex olika representanter för företag som initialt omfattas av koden om attityder och 
inställningar till ”Svensk kod för bolagsstyrning” i allmänhet och den interna kontrollen i 
synnerhet. Resultatet av dessa intervjuer har därefter ställts mot en teoretisk referensram 
bestående av olika motivationsteorier.  
   ”Svensk kod för bolagsstyrning får genomslagskraft i det svenska näringslivet, menar vi, 
eftersom det finns en acceptans för regleringens rimlighet och en insikt om värdet av att 
arbeta med den interna kontrollen. Dessutom påverkas genomslagskraften nu, i det initiala 
skedet, av att det är just de noterade företagen som omfattas. Eftersom dessa företag är 
beroende av marknadens kapital och marknaden kan premiera företag med god intern 
kontroll, så skapas även incitament till att arbeta med de punkter gällande intern kontroll som 
finns i ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Det som vi sammanfattningsvis kommit fram till är 
att självregleringen som incitament endast fungerar eftersom många företag regleras genom 
tvingande regelverk på annat håll. Detta höjer marknadens medvetenhet om vilken nivå som 
den interna kontrollen faktiskt är möjlig att läggas på, och därmed skapas incitament för 
övriga företag att förbättra den egna interna kontrollen. 
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K A P I T E L  1  -  I N T R O D U K T I O N  

 
 
avsett vad vi båda som författare diskuterade inför arbetet med vår magisteruppsats 
så slutade det alltid med vilka effekter införandet av ”Svensk kod för 

bolagsstyrning” kommer att få. Att vår uppsats tar sin utgångspunkt i ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” var därmed smått oundvikligt. I kapitlet nedan tar vi upp den bakgrund och 
det problemområde som föranlett våra oändliga diskussioner…  
 
 
 
1.1 Bakgrund 
För att skapa tillväxt och en hållbar utveckling i den svenska samhällsekonomin är företagen 
en mycket viktig beståndsdel. Svenskt näringsliv påpekar i sin publikation ”Företagens roll i 
samhället” (www.svensktnaringsliv.se) att företag skapar resurser som möjliggör vidare 
utveckling för samhället och dess välfärd. Om förtroendet för det svenska näringslivet skadas 
påverkas investeringsviljan negativt, vilket på lång sikt kan leda till att samhällsutvecklingen 
hämmas då företagen inte erhåller det kapital som är nödvändigt för deras vidare tillväxt.  
   I artikeln ”Ekonomiska motiv för finansiell reglering” (www.riksbanken.se) beskriver 
Riksbanken en annan viktig beståndsdel i ett väl fungerade samhälle – en grundläggande 
juridisk struktur som består av regler och institutioner som tillämpar dessa regler. I artikeln 
framgår bland annat att samhällsekonomisk effektivitet är ett resultat av att företag kan verka 
på en väl fungerande marknad, där endast ett minimum av offentliga regleringar och 
ingripanden existerar. Ibland inträffar dock marknadsmisslyckanden som gör att regleringar 
av olika slag blir en nödvändighet.  
   Under senare år har förtroendet för näringslivet, såväl nationellt som internationellt, skadats 
genom att media har uppmärksammat oegentligheter i vissa företags finansiella handlande och 
rapportering. Vi tänker då närmast på företag som Enron, där företagsledningen manipulerade 
bokföringen genom att framhäva vinster och dölja skulder och Trustor, där aktiemajoriteten i 
bolaget köptes för bolagets egna pengar samt Skandia, där företagsledningen bland annat 
försökte dölja storleken på sina bonusutbetalningar. I kölvattnet av dessa företagsskandaler 
har den interna kontrollen och dess betydelse blivit föremål för debatt och diskussion, vilket 
har lett till att regelverk, praxis och normbildning inom området bolagsstyrning världen över 
har granskats och reviderats. I USA har ett omfattande arbete lagts ned på upprättandet av 
lagen Sarbanes-Oxley Act som behandlar just bolagsstyrning, i England har ”The Combined 
Code on Corporate Governance” aktualiserats genom den så kallade Turnbull-rapporten som 
är en vägledning avseende den interna kontrollen, och i Sverige har Kodgruppen på uppdrag 
av bland annat regeringen utvecklat ”Svensk kod för bolagsstyrning”.   
 
1.1.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
Eftersom vår uppsats i huvudsak handlar om ”Svensk kod för bolagsstyrning” – hädanefter 
kallad koden – vill vi redan på ett tidigt stadium sätta in läsaren i vad koden innehåller och 
innebär för näringslivet. På så sätt får läsaren en större förståelse för det fortsatta 
resonemanget genom uppsatsen. Nedanstående avsnitt grundar sig på – om ingenting annat 
anges - ”Svensk kod för bolagsstyrning” som finns att tillgå på regeringens hemsida 
(www.regeringen.se) och på dokumentet ”Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 
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finansiella rapporteringen” (hädanefter kallad styrelsens rapport om intern kontroll)– en 
vägledning som utarbetats av Svenskt Näringsliv och FAR och som finns att tillgå på FARs 
hemsida (www.far.se).  
 
Kodens övergripande syfte är att kodifiera vad som betraktas som god sed för bolagsstyrning i 
svenska företag, vilket ur ett långsiktigt perspektiv skall bidra till en förbättring inom området 
och därmed också stärka förtroende för det svenska näringslivet. Inledningsvis kommer koden 
endast att omfatta de större företag som har sin juridiska hemvist i Sverige och dessutom är 
noterade på Stockholmsbörsen. Koden baseras vidare på aktiebolagslagen och den omfattande 
självreglering som redan finns inom området bolagsstyrning (däribland Stockholmsbörsens 
noteringskrav och -avtal, Näringslivets Börskommittés regler och FARs regelverk), och har 
utformats efter en självreglerande ansats där principen ”följ eller förklara” är central. Detta 
innebär att de berörda företagen kan avvika från enskilda regler genom att motivera och 
redovisa varför avvikelsen gjorts. Det finns dock ingen särskild instans som skall bedöma 
förklaringarnas godtagbarhet, utan detta är något som överlåtes till marknaden.  
   Koden som helhet behandlar området bolagsstyrning där en viktig del utgörs av intern 
kontroll och revision. Eftersom dessa delar enligt vår mening är högst väsentliga ur ett för 
företagen förtroendeskapande perspektiv kommer vi att fokusera på - och avgränsa oss till – 
kodens inverkan på just den interna kontrollen och revisionen.  
 
Intern kontroll 
 I Sverige regleras den interna kontrollen främst i Aktiebolagslagens åttonde kapitel, tredje 
paragrafen (SFS 1975: 1385) - bolagets ledning - där det framgår att styrelsen skall övervaka 
och kontrollera organisationens bokföring och medelsförvaltning samt ekonomiska 
förhållanden i övrigt. Detta innebär vidare att VD skall se till att redovisningen blir riktig och 
fullständig och att bolagets resurser fördelas enligt styrelsens och VD:s intentioner.  Syftet 
med detta är att då bolaget skapar ett väl fungerande internkontrollsystem minskar risken för 
att avsiktliga eller oavsiktliga fel i bokföringen orsakar ekonomiska förluster för bolaget.  
Enligt FAR (2003) kan god intern kontroll uppnås genom övervakning av ansvars- och 
arbetsfördelning, skydd mot obehörigas åtkomst av register och program samt 
rutinorienterade kontroller i företagets olika system. Genom kodens införande kompletteras 
regleringen inom området med att styrelsen, förutom att övervaka den interna kontrollen, skall 
utvärdera hur företagets system för denna fungerar. Det nya i detta är att styrelsen årligen 
skall presentera en rapport över hur den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen är organiserad och har fungerat – en rapport som också skall granskas av 
företagets revisor.  
   I samband med kodens införande den första juli i år har en vägledning för styrelsens rapport 
om intern kontroll utarbetats. Vägledningen tar sin utgångspunkt i The Committe of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission´s (COSO) etablerade ramverk för 
intern kontroll, ”Internal Control – Integrated Framework” (www.coso.org), för att 
underlätta styrelsens arbete med rapporten om den interna kontrollen och samtidigt skapa en 
enhetlig terminologi och struktur i denna.  COSO är en frivilligorganisation för det privata 
näringslivet vars mål är att förbättra den finansiella rapporteringen genom att bland annat 
fokusera på intern kontroll. Enligt COSO består den interna kontrollen av fem olika faktorer 
som står i ett inbördes förhållande till varandra och vägledningen menar att dessa faktorer kan 
utgöra en bra grund för vad som skall tas upp inom ramen för rapporten; 
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 Kontrollmiljön, det vill säga den kultur styrelsen och ledningen kommunicerar vad 
gäller exempelvis integritet, etiska värderingar, organisationsstruktur och rutiner.  

 Riskbedömning, det vill säga identifieringen och analysen av väsentliga risker som kan 
komma att påverka företagets måluppfyllelse.  

 Kontrollaktiviteter, det vill säga de arbetsrutiner som syftar till att förebygga, upptäcka 
och korrigera fel för att uppsatta mål tillförlitligt skall kunna nås.  

 Information och kommunikation, det vill säga att all personal får tydlig information om 
vad som förväntas av just dem och deras arbete i det interna kontrollsystemet.  

 Uppföljning, det vill säga processen för att utvärdera det interna kontrollsystemets 
kvalitet.  

 
(www.coso.org) 

Internrevision 
När det gäller den interna revisionen syftar den enligt FAR (2003) till att utreda, verifiera och 
bedöma den interna kontrollen för att ge rekommendationer till förbättringar. Den interna 
revisorn arbetar därmed på företagsledningens uppdrag och fungerar som ett verktyg för 
övervakning och värdering av den interna kontrollens effektivitet och säkerhet (ibid.) Detta 
innefattar enligt Sawyer et al (2005) bland annat sådana aktiviteter som att genomföra 
statistiska stickprov för att dra generella slutsatser kring hur företaget sköts, utvärdera detta 
genom enkäter och intervjuer samt upprätta och granska flödesscheman för dokument inom 
företaget. Genom kodens införande måste företag som inte har en särskild 
internrevisionsfunktion årligen utvärdera behovet av en sådan funktion inom ramen för 
styrelsens rapport över den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.  
    
 
1.2 Problemområde 
I inledningen till detta kapitel skrev vi att oavsett vad vi själva som författare har diskuterat 
inför arbetet med denna uppsats, så har vi slutligen hamnat i vilka effekter införandet av 
koden kommer att få på det svenska näringslivet. Det vi slutligen kom fram till var att 
effekterna är ett direkt resultat av företagens vilja att faktiskt arbeta med och förbättra den 
interna kontrollen.  
    I valet mellan att stärka förtroendet för näringslivet genom tvingande lagstiftning eller 
självreglering har kodgruppen gjort bedömningen att ambitionsnivån hamnar på en högre nivå 
genom självreglering än genom ett tvingande regelverk. Samtidigt upplever vi att kritiken har 
varit stor mot kodgruppens arbete; bland annat menar etikexperter i en artikel i Dagens 
Industri (2003-10-24) att nya regler bara kommer att kringgås – något som kodens ”följa eller 
förklara” princip också öppnar upp för (förf. anm.) – och att det måste till mer diskussion, 
öppenhet och transparens inom företagsvärlden för att en förändring faktiskt skall ske. 
Dessutom har Temo under februari 2004 genomfört undersökningen ”Allmänhetens 
förtroende för näringslivet” (http://sn.svensktnaringsliv.se) som visar att företagens ägare och 
ledning är bäst lämpade för att stärka förtroende för näringslivet samtidigt som det svenska 
näringslivet, med stor majoritet över regeringen, anses inneha de bästa idéerna för framtida 
tillväxt i den svenska ekonomin. Mot bakgrund av detta menar vi att det finns en konflikt i 
samhället om hur förtroendet för det svenska näringslivet skall återupprättas, genom någon 
form av reglering eller utan, och vi ifrågasätter därför hur koden genom självreglering och 
principen ”följ eller förklara” fungerar som incitament till förbättring av den interna 
kontrollen. Efter en föreläsning vid Stockholms Universitet med Anders Hult (2005-10-24), 
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revisor hos Deloitte, har vi även blivit uppmärksammade på att internrevision idag inte 
används i särskilt stor utsträckning inom svenska företag då många företagsledare inte förstår 
nyttan av den. Vi intresserar oss därför också för hur företagen skall finna motivation till att 
arbeta med att förbättra sin interna kontroll 
   Efter kodens ikraftträdande den första juli i år bör intresset och arbetet med den interna 
kontrollen och revisionen bland berörda företag inom det svenska näringslivet vara prioriterat 
och därmed högaktuellt. Vi finner det slutligen därför mycket intressant att studera kodens 
genomslagskraft på den interna kontrollen och revisionen hos de i Sverige berörda 
börsnoterade företagen.       
 
 
 1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att ur ett motivationsteoretiskt perspektiv diskutera och analysera varför 
självreglering fungerar eller inte fungerar som incitament till förbättring av den interna 
kontrollen. Detta kommer att ske genom att undersöka vilken genomslagskraft ”Svensk kod 
för bolagsstyrning” haft bland de berörda företagen noterade på Stockholmsbörsen.  
 
 
1.4 Disposition 
I kapitel 2 redogör vi för undersökningens tillvägagångssätt. Kapitel 3 redogör för vad som 
framkom i den empiriska undersökningen bland ett antal tillfrågade revisorer. Detta kapitel 
föranledde den teoretiska referensramen, som presenteras i kapitel 4, och placeras därför 
innan denna. I kapitel 5 återfinns sammanställningar av vad som framkom under samtalen 
med representanter för företagen. Empirin kopplas sedan samman med den teoretiska 
referensramen i vår analys i kapitel 6 och i kapitel 7 återfinnes uppsatsens slutsatser. I kapitel 
8 redogör vi för de kvalitetsaspekter som finns kring vårt arbete och slutligen för vi en 
avslutande diskussion i kapitel 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  Metod -  
 
 

 
 

Mol in  &  Wi t t  2005  
 

- 5 - 

K A P I T E L  2  –  M E T O D         
 

 
et blir aldrig som man har tänkt sig! Under uppsatsarbetets gång har vi ställts inför 
en rad olika vägval om hur vi skall angripa vårt problemområde. I kapitlet redogör vi 

för vårt tillvägagångssätt för att skapa en förståelse kring hur vår studie kom att byggas upp 
och utformas kring det motivationsteoretiska perspektiv som beskrivs i kapitel 4. Vår 
redogörelse möjliggör även för läsaren att anlägga en kritisk inställning till vår studie. 
 
 
2.1 Vetenskapssyn  
Ambitionen vi haft under detta uppsatsarbete är att visa på möjliga incitament till att koden får 
genomslagskraft i det svenska näringslivet – inte att bevisa att just dessa incitament är de enda 
riktiga. I samband med vår litteratur- och artikelsökning kring motivation, incitament och 
vilja uppmärksammades vi på att det finns en uppsjö av olika teorier som berör dessa 
fenomen, vilket föranledde att vi var tvungna att sovra grovt bland dessa. Detta medför att den 
teoretiska referensram vi presenterar endast utgör en av flera tänkbara, och därmed inte heller 
kan ses som den enda sanna. Mängden av motivationsteorier innebar även problem för oss i 
vår strävan att skapa en så hög rimlighet som möjligt för den teoretiska referensramen. Vi 
ansåg det därför vara en nödvändighet att genomföra en empirisk undersökning bland 
revisorer i syftet att öka vår förförståelse för attityder och uppfattningar om koden i allmänhet 
och styrelsens rapport om intern kontroll i synnerhet. Utifrån denna empiriska undersökning – 
som vi presenterar i kapitel tre – har vi skapat en teoretisk referensram vars rimlighet som 
förklaring till kodens genomslagskraft torde vara förhållandevis hög.   
   Såväl inom den empiriska undersökningen bland revisorer som bland företag har vår 
slutledningsförmåga utgått från våra insamlade data relativt den teoretiska referensramen (i 
revisorernas fall innebär den teoretiska referensramen här alla de motivationsteorier vi 
ursprungligen hade att utgå från). Detta innebär att vi tolkar och förklarar de attityder och 
uppfattningar om koden och styrelsens rapport om intern kontroll som framkommit under 
datainsamlingen i ett nytt perspektiv – det motivationsteoretiska – vilket bidrar till en 
fördjupad och mer utvecklad föreställning om kodens genomslagskraft. Tolkningen och 
förklaringen är i sin tur en fortskridande process genom att vår förförståelse ständigt ökat när 
vi fått tillgång till mer data. Eftersom våra intryck från respektive datainsamlingstillfälle 
tolkas som en del i ett övergripande resonemang inom den teoretiska referensramen skapas 
även en plattform för att se kodens genomslagskraft i ett generellt sammanhang. 
   Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi härmed redogjort för den abduktiva 
ansats vi genomgående tillämpar i uppsatsen. För den som är intresserad av att läsa mer om 
abduktion rekommenderar vi starkt Danemark et al (1997) som har ett mycket bra och 
uttömmande avsnitt om detta.  
 
 
2.2 Metod  
I samband med den litteratur- och artikelsökning vi gjorde för att skapa uppsatsens teoretiska 
referensram fann vi att forskningen kring hur olika regleringsansatser skapar incitament till ett 
förändrat organisationsbeteende är mycket begränsad och till stor del endast omfattar 
företagens miljöarbete. Dessutom är kodens genomslagskraft ett komplext fenomen där flera 
olika samband ger möjliga förklaringar. På grundval av vår abduktiva ansats har vi därför 
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tillämpat en fallstudiebaserad forskningsmetodik där det övergripande syftet är att nå en ökad 
förståelse för fenomenet kodens genomslagskraft inom svenskt näringsliv.  
   I ett inledande skede vid detta uppsatsarbete övervägde vi att anta en induktiv ansats med 
grundad teori som tillämpar metod, men vår förförståelse har i detta skapat ett problem. I det 
föregående avsnittet menade vi på att vi var tvungna att öka vår förförståelse för att skapa en 
rimlig teoretisk referensram. Även om detta pekar på att vår förförståelse var liten så ansåg vi 
oss efter våra ändlösa diskussioner om koden och dess genomslagskraft ändock vara alltför 
påverkade för att kunna genomföra undersökningen genom grundad teori. Att se 
förförståelsen som ett sätt att utveckla och driva vår tolkning framåt blev därför mycket 
centralt för oss och medförde också en tillämpning av den fallstudiebaserade 
forskningsmetodiken.  
   Vår metod är designad efter en tvärsnittsstudie med flera grupper. Då koden dock nu införts 
kan undersökningen ses som en del av en longitudinell studie där tidigare framlagda uppsatser 
kan betraktas som undersökning innan införandet.  
 
 
2.3 Teoretiska källor 
I de ovanstående avsnitten inom detta kapitel har det talats om den litteratur- och 
artikelsökning vi gjort och några problem som denna ställt oss inför. Vi anser det därför vara 
på plats att redogöra för hur denna gått till. 
   I ett första skede studerades äldre uppsatser från Företagsekonomiska Institutionen vid 
Stockholms Universitet som berörde områdena Intern kontroll eller Svensk kod för 
bolagsstyrning. Vi har inte funnit att någon av dessa behandlat koden ur ett 
motivationsteoretiskt perspektiv men de gav uppslag till några intressanta källor vi ville titta 
närmare på. De artiklar detta gällde söktes upp i databasen Business Source Premier där vi 
även gjorde sökningar på ord som motivation, incitament och reglering. I samband med detta 
uppmärksammades vi på att många artiklar, rapporter och studier handlar om hur dessa 
fenomen påverkar företagens miljöarbete och bidrar till miljöredovisningens utveckling. Inom 
sammanhanget för självreglering finns det också en uppsjö artiklar som behandlar på vilket 
sätt ett företag bör implementera och arbeta med en uppförandekod (Code of Conduct) för att 
den skall få största möjliga genomslagskraft i organisationen. Däremot har vi inte funnit några 
artiklar som direkt handlar om hur olika regleringar fungerar som incitament till ett förändrat 
organisationsbeteende när det gäller den interna kontrollen.  
   Eftersom företagens vilja – eller motivation - till att förändra sitt beteende kring den interna 
kontrollen i grund och botten är ett resultat av mer psykologisk karaktär har vi även sökt i 
biblioteksdatabasen över litteratur som behandlar organisationspsykologi och 
motivationsteorier. Denna efterforskning uppmärksammade oss på mängden och variationen 
av motivationsteorier som på något sätt skulle kunna appliceras på kodens genomslagskraft, 
och i samband med detta togs beslutet om att öka vår förförståelse för attityder kring koden 
genom den empiriska undersökning som presenteras i kapitel tre.     
   Utifrån materialet i den empiriska undersökningen bland revisorer har vi allt tydligare 
kunnat identifiera den analogi vi initialt tyckte oss se mellan utvecklingen av 
miljöredovisning och den framtida utvecklingen av den interna kontrollen. Den empiriska 
undersökningen bland revisorerna har även hjälpt oss välja motivationsteorier utifrån en hög 
rimlighet om att de faktiskt påverkar företagens vilja att arbeta med den interna kontrollen.   
 
 



-  Metod -  
 
 

 
 

Mol in  &  Wi t t  2005  
 

- 7 - 

 
 
2.4 Datainsamlingsmetod och urval  
Inom fallstudiebaserad forskning är generaliserbarhet ett viktigt mål. Utifrån detta avsåg vi 
från början att genomföra en enkätundersökning eftersom vi därigenom skulle nå fler 
respondenter och därmed också kunna få en högre generaliserbarhet. Med anledning av den 
komplexitet vårt studerade fenomen visar samtidigt som vi bedömde att risken var stor för ett 
högt bortfall på en enkät valde vi istället en datainsamlingsmetod med intervjuer i form av 
samtal, något vi ansåg lämpligare för den typ av komplexa frågor vi ville ha svar på. Denna 
komplexitet har också ställt oss inför valet att undvika telefonintervjuer eftersom en 
besöksintervju skapar en mer personlig kontakt som öppnar upp för att respondenten 
förmedlar de faktiska tankarna. Eftersom vi i ett första skede genomförde intervjuer i form av 
samtal med två revisorer från två av de stora revisionsbyråerna och i ett senare skede samtalat 
med sex olika företagsrepresentanter presenterar vi nedan hur respektive urval utfördes.  
 
2.4.1 Empirisk undersökning – revisorer  
Vårt urval av revisorer har skett genom ett icke slumpmässigt urval där vi subjektivt valt ut 
typiska revisorer. Då vi antog att de företag som berörs av koden i det initiala skedet har 
revisorer från någon av de fem största revisionsbyråerna i Sverige var det dessa vi kontaktade 
genom e-post till studentansvariga eller liknande. Tre av dessa revisionsbyråer visade intresse 
för att medverka i uppsatsarbetet, varav det bokades en intervjutid med två respondenter från 
olika byråer. Den tredje intresserade revisionsbyrån förespråkade att vi skulle deltaga vid en 
föreläsning vid Stockholms Universitet där implementeringsarbetet av koden behandlades. I 
samband med denna föreläsning talade den ena av författarna till uppsatsen informellt med 
föreläsaren, vilket bidrog till att öka vår förkunskap. Vi ansåg dock inte informationen vara 
föremål för vår empiriska undersökning bland revisorer utan vi betraktar den som en del i vår 
problemformulering (se kapitel 1 – Introduktion).  
   En förklaring till att två av revisionsbyråerna inte visat intresse av att deltaga i vår 
undersökning kan vara att dessa får så många förfrågningar från studenter att tiden inte räcker 
till. Ytterligare en förklaring kan också ligga i att vi inte lyckats förmedla vår inledande e-post 
till rätt person. Då vi förmodade att deltagandet vid föreläsningen vid Stockholms Universitet 
och de två inbokade intervjuerna skulle ge tillräckligt med information ansåg vi det inte 
nödvändigt att kontakta de sista två revisionsbyråerna igen. Inferens  
 
2.4.2 Empirisk undersökning - företag 
Våra tidigare erfarenheter som studenter när det gäller att boka intervjuer med företag, är att 
det föreligger stora svårigheter i detta då företagen inte har tid att ställa upp på alla 
förfrågningar de får. Vi bestämde oss därför att kontakta samtliga bolag som enligt 
Stockholmsbörsen (www.omxgroup.com) den nionde oktober 2005 omfattades av koden. Vår 
ambition var att använda oss av ett kvoturval där vi avsåg att intervjua mellan fem och tio 
procent av den totala populationen om 78 stycken företag. Ett kvoturval är inte statistiskt 
försvarbart när det gäller inferens, men av praktiska skäl ansåg vi ett kvoturval vara det mest 
lämpliga. Då vi inte hade den ekonomiska möjligheten att resa och som vi tidigare nämnt valt 
att undvika telefonintervjuer, har vi blivit naturligt begränsade till att kontakta företag i 
Stockholmstrakten.  
   En första kontakt med företagen togs via e-post till i första hand ekonomiansvarig, i andra 
hand till Investor Relations och i tredje hand genom info@ adress eller förkonstruerade 
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formulär. Intervjuer bokades med de första sex företag som ställde sig positiva till att 
medverka i uppsatsarbetet, vilket motsvarar cirka sju och en halv procent av den totala 
populationen. I figuren nedan redovisas en sammanställning av svarsfrekvensen vid vår 
intervjuförfrågan.  
 

 
 

Figur 1.1 – redovisning av svarsfrekvens på vår intervjuförfrågan 
 
 
2.4.3 Intervjuteknik  
Intervjuerna har genomförts i form av ett samtal där syftet har varit att få fram 
revisionsbyråernas och företagens subjektiva men faktiskt upplevda verklighet. För att 
respondenterna skulle få inblick i vårt arbete arbetades ett intervjuunderlag fram som under 
intervjutillfället främst fungerat som en övergripande ram men vår strävan har varit att låta 
respondenterna tala fritt. Detta har ibland medfört stora utsvävningar och de 
sammanställningar från intervjuerna som presenteras i kapitel 4 – empiri - företag – har 
kraftigt reducerats till att endast redovisa det som har framkommit och som är av faktisk 
betydelse för uppsatsens syfte. Intervjuerna har vid intervjutillfället spelats in på band för att 
sedan sammanställas och godkännas för publicering av respektive respondent.  
   Gällande uppsatsens kvalitetsaspekter hänvisar vi till kapitel 8.   
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K A P I T E L  3  –  E M P I R I  R E V I S O R E R  

 
 
år empiriska undersökning av två revisorer har genomförts i syfte att hjälpa oss finna 
rätt ansats till vår fortsatta studie. Den empiriska undersökningen bland revisorerna 

kommer också att fungera som ett sätt att öka validiteten i vår uppsats, eftersom företagens 
uppfattning om sig själva ställs emot revisorernas. Revisorerna har intervjuats var för sig, 
men vi presenterar vad som framkom i ett gemensamt sammanhang. För separata utdrag över 
vad som framkom under respektive intervju se bilaga 2.  
 
 
 
3.1 Resultat av samtalen med revisorerna 
Vi har intervjuat Håkan Andréasson, revisor hos Lindebergs Grant Thornton, och Peter 
Strandh, revisor hos Ernst & Young. Nedan presenterar vi i löpande text en sammanställning 
över vad vi tolkat utifrån dessa intervjuer och som vi avser att utgå från i arbetet med vår 
teoretiska referensram, empiriska undersökning och vidare analys och slutsatser. Det 
intervjuunderlag vi utgått från vid intervjutillfällena presenteras i bilaga 1, och separata utdrag 
från respektive intervju presenteras i bilaga 2.  
 
3.1.1 Revisionsbranschen och granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll  
Generellt sett har revisionsbranschen tagit emot införandet av koden positivt. Detta grundar 
sig dels i att revisionens ändamål är att bringa ordning och reda och dels i att företagen har 
nytta av att analysera sin interna kontroll.  Det som revisionsbranschen annars upplevt 
negativt – eller som det åtminstone har varit mest diskussion och debatt om – är revisorns 
granskning av styrelsens rapport om intern kontroll. Med utgångspunkt i erfarenheterna efter 
införandet av Sarbanes-Oxley Act Section 404 (SOX 404) har revisorerna uttryckt oro för hur 
de skall kunna uttala sig om det arbete företagsledningen bedrivit.  
    I det ursprungliga förslaget föreskrev en arbetsgrupp från FAR att revisorn skulle göra en 
granskning i form av ”agreed upon procedure” (revisorn granskar men uttalar sig ej om 
rapportens innehåll). Näringslivet ansåg dock att ett sådant uttalande var allt för intetsägande 
och uttryckte därmed önskemål om att revisorn skall göra ett mer konkret uttalande om 
styrelsens rapport om intern kontroll eftersom aktieägare och investerare vill att revisorn 
uttalar sig om rapportens innehåll och rapporterar till marknaden. En granskning av revisorn 
öppnar dessutom upp för en diskussion om vad som bör ändras eller förbättras i en rapport. 
FAR menar dock att eftersom det inte finns något regelverk för hur revisorn skall genomföra 
denna granskning och det i dagsläget inte finns något att stämma av den interna kontrollen 
mot så innebär en granskning, så som näringslivet vill ha den, problem. I stora företag där det 
finns internationella investerare som generellt sätter stor vikt vid en revisors uttalande riskerar 
revisorn att hamna i skadeståndssituationer om denne inte kan peka på varför något förhåller 
sig på ett visst sätt. Då detta problem ännu inte är löst och bokslutet 2005 närmar sig så blir 
det helt enkelt i dagsläget ingen granskning av styrelsens rapport om intern kontroll. 
   Den vägledning till styrelsens rapport om intern kontroll som FAR varit med att utveckla 
klargör hur företagen skall arbeta med rapporten men den säger däremot ingenting om hur 
revisorn skall granska den. FAR och representanter från revisionsbyråerna arbetar därför med 
att ta fram en revisionsstandard för hur denna granskning skall gå till. När SOX 404 infördes i 
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USA utvecklades ingen vägledning för företagen utan det var revisionsrekommendationen 
som lade grunden för hur företagen kom att arbeta med sin interna kontroll. Det är mycket 
möjligt att utvecklingen går i samma riktning i Sverige där företagen nu avvaktar 
revisionsstandarden innan arbetet med den interna kontrollen börjar på allvar.  
   I samband med att vägledningen utvecklades för styrelsens rapport om intern kontroll fanns 
en rädsla för att den skulle bli så standardiserad att den blev intetsägande. Även om det inte 
finns ett krav på att COSOs ramverk skall användas för arbetet med den interna kontrollen så 
finns det inte så många andra etablerade ramverk att använda sig av och precis som 
årsredovisningen är det mycket troligt att vissa delar av styrelsens rapport om intern kontroll 
blir just standardiserade. Att koden är uppbyggd efter principen ”följ eller förklara” öppnar 
dock för att en standardisering motverkas. En förklaring till en avvikelse är högst individuell 
för ett företag och eftersom koden innehåller så mycket nytt vore det konstigt om alla företag 
lyckas följa den utan att avvika från några punkter. I detta har även revisorn en betydande roll 
eftersom denne så småningom skall tillstyrka styrelsens rapport om intern kontroll och 
därmed även kommer att påverka dess utformning, generella uttalanden kan inte granskas och 
företagsledningen måste därför beskriva sitt arbete mer konkret.          
   När det gäller bolagsstyrningsrapporten så kommer inte pressen att bli lika stor på 
företagsledningen eftersom det inte finns något krav på att revisorn direkt skall granska den. 
Däremot kommer bolagsstyrningsrapporten att bifogas årsredovisningen vilket gör att den 
indirekt ingår i revisorns totala granskning, men huruvida detta påverkar rapportens 
utformning är högst osäkert.  
   
3.1.2 Företagen och arbetet med intern kontroll 
Media har förmedlat en negativ bild av företagens inställning till koden, där kritiken mest har 
handlat om att det ursprungliga förslaget varit alltför detaljstyrt - även om den del företag har 
upplevt koden som ett straff för de företagsskandaler som uppmärksammats. Efter att 
företagen genom sina intresseorganisationer har deltagit i framtagandet av koden och 
vägledningen till styrelsens rapport om intern kontroll är det dock få företag som kan 
argumentera mot nyttan av intern kontroll. Det finns dessutom ingen mening med att 
argumentera mot något som redan har införts. Dock finns det fortfarande en oro bland 
företagen när det gäller kostnadsaspekten av att införa koden, i synnerhet när det gäller den 
interna kontrollen. Implementeringen av SOX 404 i USA visade att det blev en mycket 
kostsam process i form av både tid och pengar och företagen uttrycker att de nya kraven tar 
för mycket tid från den dagliga verksamheten. Samtidigt är detta en oro som kan knytas till de 
mindre företagen eftersom många större företag i Sverige även omfattas av SOX 404 och 
därmed varit tvungna att åtminstone påbörja arbetet med sin interna kontroll redan innan 
koden infördes. I detta kan tyckas att implementeringsperioden för koden har varit mycket 
kort i Sverige men med tanke på att den var ute på remiss redan under 2004 så har företagen 
haft tid att mentalt förbereda sig på vad som komma skulle.   
   När det gäller kostnadsaspekten för ett förändrat arbete med den interna kontrollen så är det 
ju också så att om ett företag vill ha tillgång till publikt kapital så måste det finnas en viss 
kvalitet på den rapportering som investerarna har rätt till – och kvalitet kostar! Intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen handlar om att på något sätt kvalitetssäkra 
årsredovisningen och räkenskapspåståendena samt att sänka företagets kostnader på sikt.  
   Generellt kan dock sägas att intresset för intern kontroll hos de företag som i det initiala 
skedet berörs av koden är stort, men många tror att de har mer dokumentering och utvärdering 
på plats än vad som krävs. De företag som ännu inte omfattas av koden har generellt sett 
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uppmärksammat den minimalt. Det är främst företag som ägs av staten som på regeringens 
uppmaning visat intresse.  
   Att företag i Sverige redan i dagsläget har en internrevisionsfunktion är mycket ovanligt, 
men kodens krav på att behovet av en sådan funktion årligen skall utvärderas kan göra att det i 
framtiden blir svårt för företagen att förklara avsaknaden av en sådan. Traditionellt har vi i 
Sverige en företagskultur som präglas av en hög tillit till de anställda där vi förutsätter att de 
gör vad som förväntas av dem, men internrevisionen har en mycket viktig funktion som 
ledningens eget verktyg för att kunna utvärdera hur verksamheten fungerar.  
 
3.1.3 Kodens fortlevnad och utveckling 
Precis som koden var syftet med SOX 404 i USA att stärka förtroendet för näringslivet efter 
en rad skandaler. Skillnaden är att de skandaler som uppdagades i USA drabbade aktieägarna 
i långt större utsträckning än de skandaler som uppdagades här i Sverige. Den hårda väg som 
USA valde att gå genom att införa en tvingande lagstiftning visar hur viktigt det var för 
amerikanarna att återställa förtroendet, så för att den mjukare linjen med självreglering skall 
lyckas i Sverige krävs det att företagen tar sitt ansvar och håller debatten igång. Redan nu 
finns det ett informellt samarbete mellan olika företag där de utbyter erfarenheter och 
diskuterar kring den interna kontrollen, men även om debatten pågår i en sluten krets så ökar 
förtroendet för näringslivet endast genom att marknaden faktiskt nås av denna information. I 
detta har inte bara företagen sitt ansvar utan även revisorer, aktieägare och investerare samt 
media måste se till att ta sin beskärda del av ansvaret att föra debatten vidare.  
   Genom att avvika från koden kan företagen öppna upp för att debatten förs vidare, samtidigt 
som detta kan lätta på företagens rädsla att straffas av marknaden när avvikelse från koden 
görs. Erfarenheten från SOX 404 i USA visar dock att de företag som straffas hårdast av 
marknaden är de som inte arbetar alls med den interna kontrollen. Ett företag som identifierar 
och kommunicerar sina svagheter har också möjligheten att visa hur de med tiden förbättrar 
sig.   
   Det kommer även att finnas en övervakningsfunktion som bevakar att företagen faktiskt 
följer koden, och det troligaste är att detta ansvar kommer att delegeras ut från 
Finansinspektionen, via Stockholmsbörsen, till Övervakningspanelen (som i dag granskar de 
börsnoterade företagens finansiella rapportering). Till sist är kodens utveckling även beroende 
av eventuellt kommande EU-direktiv samt SOX och COSOs vidare utveckling.   
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K A P I T E L  4  -  T E O R E T I S K  R E F E R E N S R A M  

 
 
ör att koden skall få genomslagskraft på den interna kontrollen i ett företag så anser vi 
att företagens motivation är en grundläggande faktor. Utifrån de inledande intervjuer 

vi gjort med två revisorer har vi tillsammans med redan etablerade teorier om motivation 
skapat den teoretiska referensram vi avser att utgå från i vår vidare undersökning och analys 
av kodens genomslagskraft på den interna kontrollen och revisionen.  
 
 
 
4.1 Motivationsteori ur ett regleringsperspektiv 
Peter J May, professor i statsvetenskap vid University of Washington, har i rapporten 
“Regulation and Compliance Motivations: Examining Different Approaches” (2005) 
presenterat en studie rörande hur tvingande och frivillig reglering påverkar företags 
motivation att hantera sin miljöpåverkan. Författaren tar upp två generella motivationsteorier 
kring varför företag motiveras att vidta åtgärder i enlighet med vad en reglering föreskriver 
och dessa båda anser vi också är tillämpliga på företagens motivation att implementera koden.  
   Den första motivationsteorin går ut på att företag vidtar åtgärder av rädsla för 
konsekvenserna av att inte följa regleringen. En sådan rädsla kan enligt May (ibid.) till 
exempel aktiveras genom ingripanden såsom inspektioner, åberopning av regelbrytning eller 
sanktioner. Ytterligare en rädsla för företaget är skammen och pinsamheten som följer av att 
bli påkommen med ett regelbrott. 
   Den andra motivationsteorin som May (ibid.) tar upp härrörs från företeelsen att en 
majoritet av företag agerar utifrån pliktkänslan att göra rätt – där begreppet pliktkänsla 
handlar om företagets bedömning av värdet av att bemöta ett givet problem och att acceptera 
dess regleringsansats. Denna acceptans är i sin tur beroende av regleringens rimlighet, graden 
av tillit till de organisationer som utvecklat regleringen samt i vilken utsträckning andra 
berörda företag tros ta sitt ansvar i bemötandet av problemet. 
   Vidare menar dock May (ibid.) att oavsett om en regleringsansats är tvingande eller frivillig 
så förväntas den ha en positiv påverkan på ett företags agerande. En frivillig regleringsansats 
är ofta tillräcklig för att existerande beteendemönster skall förändras hos företag som har ett 
genuint intresse av att påverka ett problem, besitter stor kapacitet att agera eller hyser stor 
rädsla för en mer stringent lagstiftning. Motsträviga företag anpassar sig dock sällan efter en 
frivillig regleringsansats och därför kan en tvingande ansats vara nödvändig för att förändra 
dessa företags beteendemönster.  
 
Hur motivationsteori ur ett regleringsperspektiv kan relateras till koden  
De rädslor som den första motivationsteorin ovan beskriver, kan i kodens fall utgöras av 
exempelvis ett negativt uttalande från revisorn gällande styrelsens rapport om intern kontroll. 
Då det dessutom enligt revisorerna (se avsnitt 3.1.3) inte är givet hur marknaden kommer att 
reagera på avvikelser från koden finns risken för att marknaden straffar ett företag som 
avviker då förklaringen kanske inte anses vara tillräcklig. Blir det dessutom så att 
Övervakningspanelen kommer bevaka företagens efterlevnad av koden (ibid.) blir detta ett 
sätt att genomföra inspektioner av styrelsens rapport om intern kontroll, vilket enligt den 
första motivationsteorin ovan kan fungera avskräckande från regelbrott.  

F 
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   När det gäller den andra motivationsteorin kan den relateras till koden på följande sätt: 
Regleringens rimlighet har i företagens ögon ökat i och med att deras egna 
intresseorganisationer varit delaktiga i framtagandet av koden och vägledningen till styrelsens 
rapport om intern kontroll (se avsnitt 3.1.2). Revisorerna menar vidare att det generella 
intresset för koden är stort bland de berörda företagen, i synnerhet när det gäller den interna 
kontrollen, men samtidigt undervärderar många företag den arbetsinsats som följer med att 
utvärdera och förbättra den interna kontrollen (ibid.).  
   I avsnittet ovan beskrivs även att motsträviga företag sällan anpassar sig efter en frivillig 
regleringsansats, samtidigt som revisorerna (se avsnitt 3.1.3) menar att om företagen vill ha 
kvar kodens självreglering så måste de också ta sitt ansvar och faktiskt tillämpa den.        
 
 
4.2. Motivationsteori ur ett organisationspsykologiskt perspektiv       
Det finns en uppsjö av olika motivationsteorier om vad som påverkar människors beteende. 
Dels finns de klassiska teorierna som bland annat omfattar Adam Smiths teori om den 
rationelle beslutsfattaren och Maslows behovspyramid, dels har vi mer moderna teorier som 
är mer specialiserade och komplexa till sin natur, men trots allt bygger på just de klassiska 
teorierna (Ahl, 2004, s 24-55). Ur ett organisationspsykologiskt och motivationsteoretiskt 
perspektiv för tillämpningen av koden gällande den interna kontrollen kommer vi att utgå från 
en av de modernare teorierna, nämligen målsättningsteorin.  
   Målsättningsteorin utvecklades av Edwin Locke under 1960-talet och bygger på tre basala 
principer: 

 Specifika mål är mer motiverande än generella mål. 
 Svåra mål, som accepteras av medarbetarna, är mer motiverande än lättuppnåeliga 

mål. 
 Prestationsrespons är nödvändigt för att specifika svåra mål skall fungera motiverande. 

 
(Chmiel, 2000, s 313-314 och Kaufmann & Kaufmann, 1998, s 99-100)   

 
Kaufmann & Kaufmann (1998) skriver vidare att en mycket central motivationskraft inom 
målsättningsteorin är viljan att arbeta mot ett bestämt mål, ett mål som beskriver vilken insats 
som krävs för att nå det och där respons på arbetet fungerar i korrigerande syfte. Författarna 
(ibid.) påtalar också vikten av målförpliktelse, det vill säga att det finns ett engagemang om 
att uppfylla målet utan att detta förändras eller helt överges. Chmiel (2000) menar även att 
just acceptansen av ett mål är det viktigaste inom målsättningsteorin. Utan acceptansen kan 
inte ett svårt mål fungera motiverande, istället får det motsatt effekt.  
    
Hur motivationsteori ur ett organisationspsykologiskt perspektiv kan relateras till koden  
När det gäller den interna kontrollen är koden mycket generellt formulerad, men revisorerna 
menar att den vägledning FAR och näringslivet utarbetat för styrelsens rapport om intern 
kontroll klargör hur företagen skall arbeta med denna rapport (se avsnitt 3.1.1). När SOX 404 
infördes i USA utvecklades däremot ingen vägledning för företagen utan revisionsstandarden 
lade grunden till företagens arbete och eftersom revisionsstandarden i Sverige ännu inte 
framlagts är det därför möjligt att företagen avvaktar denna för ytterligare förtydliganden 
kring vad som faktiskt förväntas att de skall uppnå (ibid.).  
   Då representanter för svenskt näringsliv medverkade i utvecklingen av vägledningen till 
styrelsens rapport om intern kontroll så har näringslivet också deltagit i att föreslå COSO som 
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ramverk för arbetet med just den interna kontrollen (ibid). Näringslivets medverkan till detta 
förslag kan dock ses som en acceptans av den svårighetsgrad som är målsättningsteorins andra 
basala princip.  
   Den prestationsrespons som inom målsättningsteorin är nödvändig för att motivation skall 
uppstå kan i kodens fall komma från tre håll. Dels föreskriver koden att marknaden skall ge 
respons över huruvida en förklaring till en avvikelse är godtagbar eller inte och dels genom 
den granskning av styrelsens rapport om intern kontroll som revisorn skall göra (se avsnitt 
1.1.1). Från ett tredje håll kan även Övervakningspanelen komma att ge respons till företagen 
eftersom koden ingår i Stockholmsbörsens noteringsavtal där efterlevnaden granskas av just 
Övervakningspanelen (se avsnitt 3.1.3).  
 
 
4.3 Motivationsteori ur ett standardiseringsperspektiv 
Howard Harris (2004 s 551-552) skriver i sin rapport ”Performance Measurement for 
Voluntary Codes: an Opportunity and a Challenge” att en uppförandekod (Code of Conduct) 
i sig inte är tillräcklig för att förändra ett beteende utan det krävs ett standardiserat mått för att 
utvärdera dess inverkan och effekt samtidigt som det i detta föreligger en risk i att lägga för 
stor vikt vid standardiseringen. Harris (ibid.) menar med detta att det är lättare att rättfärdiga 
en handling eller ett beslut som är ofullständig /-t men följer standard än att rättfärdiga en 
handling eller ett beslut som är fullständig men går mot standard, det vill säga att 
standardiserade mått motverkar principiella handlingar. Författaren (ibid.) påpekar också att 
då företag använder sig av standardiserade checklistor kan det uppstå en falsk säkerhet hos 
externa intressenter eftersom dessa ser checklistan i sig som ett bevis för måluppfyllelse.  
 
Hur motivationsteori ur ett standardiseringsperspektiv kan relateras till koden  
Koden är ingen uppförandekod men vi anser att det finns en analogi mellan detta och den 
rädsla som revisorerna menar har funnits för att koden skall bli så standardiserad att den blir 
intetsägande (se avsnitt 3.1.1) Genom att företagen avviker från koden kan en standardisering 
motverkas och eftersom koden innebär så mycket nytt vore det konstigt om alla företag följer 
den till punkt och pricka (ibid.).  
    
 
4.4 Motivationsteori ur ett miljöredovisningsperspektiv 
Med anledning av miljöredovisningens uppkomst och acceptans under de senaste åren skriver 
Madhu Khanna i sin rapport ”Non-mandatory Approaches to Environmental Protection”  
(2001) att frivilliga initiativ bland företag bottnar i en uppfattning om att föroreningar är 
slöseri med företagets resurser samtidigt som dessa företag förväntar sig fördelar eller ökade 
vinster i och med ett deltagande i dessa frivilliga regleringar.  
   Khanna (ibid.) skriver vidare att företag som lever under en hård medial bevakning, på 
grund av att något i deras verksamhet anses oegentligt, och där information därigenom 
ständigt kommuniceras ut till marknaden, är mer angelägna om att ta frivilliga initiativ till 
förbättring för att förbättra sin image. Författaren (ibid.) menar även att företag som är 
publika och som i hög grad är beroende av marknaden för att erhålla nytt kapital är mer 
motiverade att ta frivilliga initiativ för att undvika negativa reaktioner från aktieägare.  
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Hur motivationsteori ur ett miljöredovisningsperspektiv kan relateras till koden  
Enligt revisorerna var implementeringen av SOX i USA en mycket kostsam process i form av 
såväl tid som pengar och oron för denna kostnadsaspekt finns även i Sverige (se avsnitt 3.1.2). 
Samtidigt menar revisorerna att erfarenheten från SOX visar att de företag som inte arbetar 
med den interna kontrollen straffas hårt av marknaden, vilket innebär att de företag som på 
något sätt tar initiativ till att arbeta med den interna kontrollen faktiskt drar fördelar av detta 
(se avsnitt 3.1.3).  Revisorerna har vidare uttryckt, i enlighet med Khanna ovan, att investerare 
har rätt till en viss kvalitet inom ett företag om de skall finansiera dess verksamhet, men 
kvalitet kostar (se avsnitt 3.1.2)!  
 
 
4.5 Tillämpningen av den teoretiska referensramen  
Den teoretiska referensram vi presenterat i kapitlet har tillsammans med den empiriska 
undersökningen bland revisorerna använts till att finna centrala aspekter kring huruvida 
kodens självreglerande ansats kan få genomslagskraft i det svenska näringslivet. Resultatet av 
den empiriska undersökning bland företag som presenteras i nästa kapitel, kommer i analysen 
att diskuteras utifrån de centrala aspekter som framkommer i den teoretiska referensramen. I 
den empiriska undersökningen bland företagen har vi vidare använt oss av öppna och 
generella frågor för att undvika att den teoretiska referensramen skulle styra tankegången hos 
respondenterna.  
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K A P I T E L  5  –  E M P I R I  F Ö R E T A G                 

 
 
enom intervjuer i form av samtal med representanter för sex olika företag vid lika 
många tillfällen har vi samlat in vårt empiriska material. I kapitlet presenterar och 

redogör vi  för vad som framkommit i samband med dessa intervjuer och detta material utgör 
en utgångspunkt för vår analys i kapitel sex.  
 
 
 
5.1 Samtal med Lars Jacobsson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
Lars Jacobsson har arbetet på Ericsson i över trettiofem år och har bland annat under en 
tioårsperiod varit verksam som koncernredovisningschef. Sedan ett år tillbaka arbetar han 
dock på företagets internrevisionsavdelning. Jacobsson har dessutom deltagit i den 
arbetsgrupp från näringslivet och FAR som utvecklat dokumentet ”Vägledning, styrelsens 
rapport om intern kontroll”.  
 
Respondenten om reglering och inställningen till koden 
Ericssons uppfattning om och inställning till koden har varit positiv, främst eftersom företaget 
redan omfattats av SOX och därmed också har arbetat med bolagsstyrningsfrågor under en 
längre tid. Även kodens självreglerande ansats har upplevts positiv, då detta medför att 
näringslivet kan påverka dess innehåll och form i en praktiskt tillämpbar riktning (till skillnad 
mot vad en tvingande regleringsansats möjliggjort). Detta medför även en flexibilitet när det 
gäller eventuella omarbetningar av koden samtidigt som den bidrar till att skapa en mer 
likartad spelplan för företagen. Eftersom Stockholmsbörsens noteringsavtal ställer krav om att 
koden skall tillämpas är det emellertid många företag som anser att koden som självreglering 
egentligen inte skiljer sig så mycket från en tvingande lagstiftning. Därmed kommer också 
efterlevnaden av koden bli densamma som om den vore tvingande. Koden hänvisar ju även 
till ABL, som gäller för alla bolag, men i detta har noterade bolag ett större krav på sig; om ett 
företag vänder sig till marknaden för att arbeta med deras pengar får företaget också finna sig 
i att ribban läggs lite högre.  
 
Respondenten om principen ”följa eller förklara” och avvikelser 
I det stora hela är koden en kodifiering av en redan etablerad standard, vilket medför att den 
mest ses som ett formkrav som företagen inte kommer att avvika från. I vissa situationer kan 
det dock finnas goda anledningar till att ett företag inte följer en specifik punkt och kodens 
uppbyggnad kring principen ”följa eller förklara” kan därför enbart ses som positiv. Ett 
företag som motiverar och förklarar en avvikelse väl kommer också att få marknadens 
acceptans och förståelse. Men, om det finns tecken på oegentligheter inom företaget kommer 
det sannolikt att få stå vid stora skampålen.  
 
Respondenten om arbetet med den interna kontrollen i det egna företaget 
Eftersom Ericsson omfattas av SOX har många kontrollfunktioner redan funnits på plats vid 
kodens införande. Översynen av den interna kontrollen råkade dessutom sammanfalla med att 
företaget infört ett ”financial service center” och ett gemensamt system och en gemensam 
kontoplan för redovisningen i stället för de tidigare olika redovisningstransaktionssystem och 

G 
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kontoplaner som funnits inom olika dotterbolag. Där rapportkontoplanen för 
koncernredovisningen tidigare var den enda gemensamma kontoplanen har det i den 
gemensamma plattformen inkluderats internkontrollfunktioner.  Detta har öppnat för 
möjligheten att standardisera olika processer och system samtidigt som företaget tagit fram en 
mer formell dokumentation av dessa och fördelen med detta ligger i att alla dotterbolag nu har 
och genomför samma kontroller i finansprocessen. Ericssons implementeringsprocess 
gällande SOX har därmed utgjorts av dokumentering av existerande processer, vilket medfört 
en identifiering av områden där fler kontroller ansetts nödvändiga samt införandet av dessa. I 
detta arbete ingår även en genomgång av de kontroller som finns för att undersöka huruvida 
de enskilda kontrollera fyller sitt syfte och för att tillse att de faktiskt används på ett riktigt 
sätt. Den som genomför kontrollen måste numera ”logga” att kontrollen genomförts, vilket 
leder till att inte bara kontrolldesignen (det vill säga existensen och beskrivningen av 
kontrollen) utan även användandet av den kan konstateras genom en slags självkontroll. Att 
hitta en balans i arbetet har varit svårt och frågan blir i detta sammanhang hur långt det är 
nödvändigt att gå för att en god kontroll skall anses ha uppnåtts. I samband med detta arbete 
kan Ericsson ha varit litet överambitiösa  vilket lett till att vissa kontroller kommer att tas bort 
eller kombineras med andra samt att vissa kontroller kommer att omklassificeras från att ha 
varit förebyggande till att bli upptäckande och vice versa. Arbetet med att finslipa 
kontrollsystemen har precis inletts men det kommer att pågå under en lång tid.   
   Interrevisionsavdelningens storlek inom Ericsson har gått i vågor med intresset för 
internrevisionen. Under 1970-talet fanns en stor internrevisionsavdelning som minskade 
under 1990-talet för att nu åter öka i storlek. Den tidigare internrevisionsfunktionens uppgifter 
kan sägas ha delats upp i två delar, en mer traditionell oberoende internrevisionsdel med mer 
övergripande och riskbaserad utgångspunkt och en del som ingår i controllerrollen där arbetet 
är mer integrerat i verksamheten. De företag som i dag inte har en internrevisionsfunktion, 
men i enlighet med koden måste utvärdera behovet av en sådan, måste dock vara varsamma i 
sitt ställningstagande och noggrant fundera över behovet. Funktionen skall vara oberoende 
och kan innebära en stor merkostnad om det redan finns möjligheter att hantera intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen inom den befintliga strukturen och organisationen. En 
internrevisionsfunktion ges oftast ett vidare granskningsområde som även innefattar effektiva 
och ändamålsenliga processer och företagets efterlevnad av andra regelverk än de som gäller 
finansiell rapportering. 
 
Respondenten om styrelsens rapport om intern kontroll och dess vägledning  
Det som generellt sett väckt mest debatt bland företagen är kodens krav på styrelsens rapport 
om intern kontroll eftersom det funnits en oro över att dess utveckling skall gå i linje med 
SOX  (som inledningsvis handlade om massiva detaljkontroller och mycket revision samt där 
företagen är tvingade att använda sig av ett ramverk för den interna kontrollen). Koden 
föreskriver dock inget sådant ramverk utan Kodgruppen överlät åt näringslivet och FAR att ge 
indikationer till företagen om vad styrelsens rapport om intern kontroll skall innehålla. I detta 
har näringslivet och FAR diskuterat ett krav om tillämpning av ett ramverk, men eftersom 
koden inte föreskriver detta togs beslutet att endast föreslå att ett ramverk tas till stöd för att 
hjälpa styrelsen att strukturera rapporten om den interna kontrollen.   
   När det gäller vägledningen till styrelsens rapport om intern kontroll har den 
förhoppningsvis bidragit till att tydliggöra för andra företag vad koden innebär på denna punkt 
(märk att respondenten suttit med i arbetsgruppen för vägledningen förf. anm.). I den 
slutgiltiga vägledningsversionen valde arbetsgruppen att minimera utkastet till styrelsens 
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rapport om intern kontroll till att endast omfatta förslag på rubriker till rapporten (till skillnad 
från det ursprungliga förslaget där ett exempel på en hel rapport framlades, förf. anm.). På så 
sätt minskar risken för att en icke önskvärd standardisering uppstår i framtiden, med 
likalydande rapporter som inte ger läsaren någon inblick i respektive företags egna 
förhållanden. Inom arbetsgruppen fanns dessutom en rädsla för att en alltför tydlig skissering 
av ovan nämnda rapport skulle leda till att företagen kände sig tvingade att använda COSO-
ramverket som utgångspunkt i arbetet i stället för att utgå från sin egen specifika situation. 
Samtidigt har emellertid förhoppningen varit att vägledningen kan fungera som en guide till 
en slags checklista, där företagen kan starta arbetet genom att fokusera på att exempelvis fråga 
sig själva vilken slags intern kontrollmiljö, vilka specifika risker och vilka kontrollaktiviteter 
som finns. Det är ju dessutom så att många av de noterade företagen redan har dessa 
strukturer på plats utan att tänka på det, så det gäller att ta fram en röntgenblick och se igenom 
dessa saker.  
 
Respondenten om granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll 
Det förslag som först lades fram, men sedermera förkastades, om att revisorn endast skall 
säga att de observerat vad styrelsen gjort är ett sämre alternativ än att revisorn inte gör någon 
granskning överhuvudtaget. Risken med det ursprungliga förslaget är nämligen att en oinvigd 
läsare kan tolka det faktum att revisorn endast observerat styrelsens arbete som att det är 
något skumt med styrelsens rapport om intern kontroll, trots att det inte alls är på det viset. 
Kodgruppens förväntningar när det gäller revisorns granskning (så som förslaget ser ut i dag) 
innefattar istället att revisorn gör ett uttalande över innehållet, vilket Ericsson ser positivt på. 
Revisorns granskning för i detta fall med sig att styrelsen mer noggrant måste överväga vilka 
formuleringar de använder sig av och i detta ställs även lite större krav på att rapporten blir 
meningsfull.  
 
Respondenten om kodens effekter  
Eftersom Ericsson omfattas av SOX kommer inte koden att ge särskilt stora effekter på deras 
arbete. De frågor koden tar upp arbetar företaget redan med och i många fall anses dessa vara 
självklarheter.  
   Generellt kommer koden däremot att bli ytterligare en ingrediens i diskussionerna och 
kommentarerna i händelse av att en skandal uppdagas och det berörda företaget eller dess 
ledning kommer därvid tydligt att ställas vid skampålen. Däremot är det mindre troligt att 
styrelsens rapport om intern kontroll generellt kommer att ge några långsiktiga effekter för 
företagen. God intern kontroll är en basförutsättning för den finansiella rapporteringen men i 
företag där bolagsstyrningsfrågor tidigare inte varit högt prioriterade kommer dessa att hamna 
i fokus.  
   Kodens effekter när det gäller styrelsens rapport om intern kontroll är till viss del beroende 
av att revisorerna hittar ett lämpligt tillvägagångssätt att göra uttalandet på. Om det är så att 
företagen tillämpar ett ramverk borde dock även revisorerna kunna utgå från en aktivitetslista 
eller ett ramverk i sin granskning och därigenom kontrollera att det finns ett specifikt antal 
aktiviteter som tyder på exempelvis en tillfredsställande kontrollmiljö inom företaget. 
Revisorerna måste hitta en praktisk hantering av detta arbete som möjliggör att punkter i 
revisionsarbetet kan prickas av. Efter detta kan revisorn också göra ett uttalande.  
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Respondenten om kodens fortlevnad och utveckling 
Då aktieanalytiker förväntar sig att den interna kontrollen skall fungera kommer de antagligen 
inte heller att kasta sig över styrelsens rapport om intern kontroll för att se om företaget sköter 
sig. Om ett företag däremot skriver de att inte har koll på en specifik del kommer nog 
aktieanalytikerna att reagera och fundera över hur det egentligen står till inom företaget. Det 
är ju dessutom så att det inte räcker med att företaget konstaterar att de har identifierat 
materiella svagheter utan de måste även förklara hur de tänker hantera dessa. 
 
 
5.2 Samtal med Fredrik Westin, Assa Abloy AB 
Fredrik Westin arbetar med internkontroll- och internrevisionsfrågor på Assa Abloy sedan den 
första september 2005. Innan Westin tillträdde sin nuvarande anställning arbetade han som 
revisor på revisionsbyrån KPMG under nio års tid. Assa Abloy bildades 1994 som ett resultat 
av fusionen mellan Securitas låsverksamhet Assa och det finländska låsföretaget Abloy och i 
samband med detta introducerades företaget även på Stockholmsbörsen. Verksamheten är 
indelad i fyra divisioner varav tre är geografiskt orienterade och där den traditionella 
låsverksamheten är framträdande. Den fjärde divisionen är inriktad mot högteknologi. Under 
de senaste tio åren har ett hundratal bolag runt om i världen förvärvats vilket lett till att 
koncernen i dag har verksamheter i drygt 40 länder.  Koncernen är mycket decentraliserad då 
många av de uppköpta verksamheterna i stor utsträckning sköter sig själva, åtminstone så 
länge de resultatmässigt fungerar bra.  
 
Respondenten om reglering och inställningen till koden 
Då Assa Abloy redan arbetar på det sätt som koden föreskriver, och dessutom sedan tidigare 
dedikerat ett avsnitt i årsredovisningen till bolagsstyrningsfrågor (om än ej i ett sådant samlat 
och paketerat format som nu föreskrivs), så har inte koden uppfattas som en ”nyhet” utan 
införandet har mottagits med ro inom företaget. Koden har visserligen förorsakat att en 
checklista har skapats för att säkerställa att alla punkter hanteras, samtidigt som det förts 
diskussioner gällande vilka punkter företaget eventuellt kommer att avvika från. Men med 
avseende på bolagsstyrningsfrågorna (intern kontroll undantaget) har inte koden orsakat 
särskilt mycket extra arbete för medarbetarna utöver det som ovan nämnts.  
   Eftersom koden finns med som ett villkor i noteringsavtalet så innebär den trots allt ett 
formellt krav. Därmed kommer den även i framtiden vara ett aktuellt ämne och företagen 
kommer att vara noga med att inte bryta mot noteringsavtalen eftersom det finns en risk för att 
de då blir uthängda i media, något som alla företag vill undvika. Men i detta är det naturligtvis 
så att det finns en stor skillnad i att ett företag sätter ihop en rapport med anledning av att det 
finns ett formellt krav och att på ett seriöst och givande sätt arbeta med de frågor som 
presenteras i rapporten.  
 
Respondenten om principen ”följa eller förklara” och avvikelser 
Principen ”följa eller förklara” är ett mycket bra initiativ eftersom kraven är relativt högt satta, 
och även om det kan anses vara rimligt för ett företag av Assa Abloys storlek att leva upp till 
dessa krav så skulle koden ha kunnat skapa problem för de mindre O-listade företagen om 
principen inte funnits. Trots detta är det ändock positivt att den kod som tagits fram är 
principbaserad eftersom en självreglering, ur ett historiskt perspektiv, passar väl in på den 
svenska marknaden. 
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   Det kommer att bli väldigt intressant att se hur avvikelser kommer att hanteras av 
marknaden. Då massmedia inte visat särskilt stort intresse för detta är det inte troligt att de 
kommer bli någon slags domare. Möjligtvis kommer de rapporter som släpps för 2005 att 
uppmärksammas lite extra men det kommer knappast att skapas någon debatt eftersom det 
fortfarande är siffrorna som är det intressanta. Vidare kommer företagen antagligen inte att 
beskriva sitt arbete i detalj, om inte något extraordinärt inträffat, vilket medför att få företag 
kommer att förklara sig och avvika från koden, åtminstone när det gäller styrelsens rapport 
om intern kontroll. Vid 2005 års rapporter blir det säkert också de riktigt stora företagen som 
sätter en slags standard som övriga företag kommer att rätta sig efter.    
 
Respondenten om arbetet med den interna kontrollen i det egna företaget 
Insikten om behovet av att påbörja en genomlysning av koncernens interna kontroll har 
mestadels initierats av den strategi och den situation företaget befunnit sig i och till viss del 
fortfarande gör.  Sedan något år tillbaka har därför arbetet med att standardisera policyer och 
riktlinjer samt gemensamma processer inletts, men det finns fortfarande en del arbete kvar att 
avklara innan den enhetlighet som eftersträvas uppnås. Genomlysningen av koncernens 
interna kontroll är därmed inte i första hand ett resultat av att koden tillkommit, men det 
formella krav som koden innebär ses inte som något negativt. Den bakomliggande tanken 
med arbetet som i dag bedrivs är att höja den generella lägsta nivån avseende den interna 
kontrollen samtidigt som ett mer enhetligt tankesätt gällande dess frågor skall uppnås. Det 
främsta skälet till detta är framförallt en tro på att det ur ett långsiktigt perspektiv finns pengar 
att tjäna på detta.  
   Den naturliga utgångspunkten har varit att inleda arbetet med att kartlägga vilka 
koncerngemensamma policyer och riktlinjer ledningen har uttalat för att därefter kunna gå 
vidare och titta på de andra delar som utgör grunden för god intern kontroll enligt COSO-
ramverket. Företaget kommer dock inte att hinna dokumentera upp några processer eller 
rutiner innan utgången av 2005. De har istället bestämt sig för att avvakta revisionsstandarden 
som ju kommer att utgöra grunden för revisorns granskning av styrelsens rapport om intern 
kontroll. Detta är ett resultat av att undvika missmatchningar och dubbelarbete, eftersom 
revisionsstandarden kommer att klargöra vad som förväntas av företagen. Mot bakgrund av 
detta är Assa Abloy naturligtvis tacksamt för att revisorn inte skall granska styrelsens rapport 
om intern kontroll rapporten för 2005. Det hade naturligtvis varit möjligt att skriva ihop 
dokumentet med anledning av revisorns granskning, men detta arbete hade knappast blivit 
meningsfullt. Företaget vill dessutom på lång sikt gå längre än vad koden kräver och även 
arbeta med de två andra dimensioner som COSO-ramverket omfattar, operations and 
compliance. Inför bokslutet 2005 kommer dock företaget mycket sannolikt att presentera en 
rapport som redogör för den position företaget befinner sig i just nu, för att därefter även 
kunna presentera de planer företaget har för det fortsatta arbetet med den interna kontrollen.   
   Inom företaget har det tidigare inte funnits någon avdelning som särskilt haft hand om 
interna kontrollfrågor, även om VD i varje enskilt bolag självklart har burit ansvaret för dessa 
frågor inom den egna enheten. Utöver detta har det även funnits controllers som ansvarat för 
interna kontrollfrågor, dels på regionnivå (länken mellan företag och division), dels på 
divisionsnivå (länken mellan division och moderbolag) och slutligen även på koncernnivå. I 
samband med uppköp genomförs också en due-dilligence utvärdering av det berörda företaget 
där en del omfattar den interna kontrollen, så trots allt har någon form av internt 
kontrollsystem ändå funnits.  
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   I dagsläget har företaget inte någon internrevisionsfunktion men det finns planer på att 
utvärdera behovet av att anställa internrevisorer. Dessa kommer i sådant fall att knytas till de 
fyra divisionerna och arbetet kommer att inriktas på att utvärdera ”självutvärderingsplaner” 
för dotterbolagen. Detta kommer också troligtvis att ske i ett uppifrån-och-ned perspektiv, 
även om internrevisorerna till viss del även kommer att resa runt bland dotterbolagen för att 
gå igenom vissa rutiner och processer. Omfattningen av denna eventuella, framtida 
internrevisionsfunktionen är dock svår att i dagsläget avgöra.  
 
Respondenten om styrelsens rapport om intern kontroll och dess vägledning  
Den vägledning som tagits fram till styrelsens rapport om intern kontroll har bidragit till en 
ökad förståelse för vad som förväntas av företaget, men det är fortfarande lite oklart över 
vilket arbete som faktiskt måste göras för att kunna skriva styrelsens rapport om intern 
kontroll. Efter en genomgång av hela COSO-ramverket har det dock vuxit fram en bild av vad 
som måste genomföras, i alla fall på det teoretiska planet, men det har alltså inte räckt med att 
enbart förlita sig till vägledningen.  Förhoppningar finns därför även om att 
revisionsstandarden för hur revisorn skall revidera styrelsens rapport om intern kontroll visar 
vägen för att de sista bitarna skall falla på plats. 
   
Respondenten om granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll 
Det är svårt att uttala sig om vad granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll 
kommer att ge, detta är beroende av vilken utformning granskningen får och vilken nivå 
revisionen slutligen hamnar på. En granskning av intern kontroll har ju redan  tidigare ingått i 
den vanliga revisionen och de kan vara svårt att se vad ytterligare en granskning kommer att 
ge. Resultat- och balansräkningarna är ju i grunden uppbyggda på de processer och den 
internkontroll som redan existerar inom företaget och hade dessa inte fungerat hade resultat- 
och balansräkningarna sannolikt innehållit felaktigheter – vilket de inte gjort. Däremot är det 
viktigt att om en granskning nu skall genomföras så skall den även innehålla ett uttalande. I 
Sverige är vi inte vana vid den form av granskning som kallas ”agreed upon procedures” (den 
granskningsform som först föreslogs förf. anm.) utan det finns förväntningar om att revisorn 
skall göra ett uttalande. Att bolagsstyrningsrapporten däremot inte behöver granskas är 
förmodligen ett resultat av att den till övervägande del endast presenterar fasta data till 
skillnad från styrelsens rapport om intern kontroll som ju till stor del bygger på subjektiva 
bedömningar. Samtidigt är det så att bolagsstyrningsrapporten kommer att finnas med i 
samma dokument som årsredovisningen och därmed kommer revisorn naturligtvis även att 
läsa igenom den.  
 
Respondenten om kodens effekter  
En av kodens viktigaste effekter är att företagens styrelser uppmärksammar de krav som ställs 
upp samtidigt som detta blir en naturlig avstämningspunkt och diskussion vid styrelsemöten 
och i revisionsutskott. Att internkontrollfrågor hamnar i fokus och aktualiseras i de olika 
bolagen är alltid positivt – och kraven på den interna kontrollen är det som kommer att ge 
störst effekt på arbetet inom Assa Abloy. I övrigt kommer dock koden inte att ge några 
övergripande effekter på företaget.  
 
Respondenten om kodens fortlevnad och utveckling 
Kodens utveckling under de närmaste åren kommer troligtvis att ta formen av en successiv 
avrapportering, där företagen talar om hur arbetet med de interna kontrollfrågorna fortskrider 
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och hur långt processen kommit sedan den senaste avrapporteringen. Samtidigt kan koden 
komma att bidra med att förbättra förtroendet för det svenska näringslivet då det ställs krav på 
att företagen uppmärksammar dessa frågor.  
   Eftersom de stora börsbolagen i många fall redan har de flesta av kodens krav på plats inom 
organisationen finns det tendenser som visar på att de företag som fokuserar på koden och 
genomför nya projekt kring dess krav också är de mindre bolag som så småningom kommer 
att omfattas.  
 
 
5.3 Samtal med Lars Kenneth Dahlqvist, Svenska Handelsbanken AB 
Lars Kenneth Dahlqvist har arbetat på Handelsbanken under hela sitt yrkesverksamma liv, 
bland annat inom koncerncontrollerfunktionen. Sedan fyra år tillbaka arbetar han dock med 
investor relations.  
   Handelsbanken är en av de största bankerna på den nordiska marknaden och till skillnad 
från de andra större bankerna är företaget mycket decentraliserat. Alla affärsbeslut, såsom 
exempelvis prissättning, fattas så nära kunden som möjligt, det vill säga på det lokala 
bankkontoret. Handelsbanken har även varit aktivt deltagande i arbetet med framtagandet av 
”Svensk kod för bolagsstyrning” då deras styrelseordförande, Arne Mårtensson, var en av 
ledamöterna i Kodgruppen.   
 
Respondenten om reglering och inställningen till koden 
Det som uppfattats särskilt positivt med koden är att den leder till en standardisering, där alla 
de företag som omfattas redovisar bolagsstyrningen på ett likartat sätt. Genom detta blir 
koden ett verktyg för att pedagogiskt samla in och sedermera sprida information.  
   Eftersom mindre krångel med regler leder till att ett företag kan fokusera på det som 
verkligen är viktigt, så är det alltid positivt med en självreglerande ansats. När ett företag 
upprättar sin årsredovisning anses det finnas två mål (förutom att skryta om hur bra företaget 
är), där det ena handlar om att ge marknaden den information den efterfrågar och det andra 
handlar om att uppfylla regelverken på alla sätt. Om det regelverk som styr årsredovisningen 
skulle tas bort behöver det inte nödvändigtvis leda till att informationen till marknaden 
uteblir, utan det blir snarare så att informationen kan presenteras mer pedagogiskt. Med andra 
ord – utan regelverk kommer företagen ändå att informera marknaden om väsentliga 
händelser, om än på ett annorlunda sätt.    
 
Respondenten om principen ”följa eller förklara” och avvikelser 
Principen ”följa eller förklara” passar Handelsbanken utmärkt, då den medför att företaget på 
de flesta punkter helt enkelt kan förklara att de följer koden. Inom en mycket snar framtid 
planerar företaget att publicera sin bolagsstyrningsrapport på sin hemsida och där kommer det 
även att beskrivas vilka punkter som företaget följer eller avviker från.  
   Marknadens reaktion på avvikelser är beroende av vilken förklaring ett företag presenterar 
som anledning till avvikelsen. Är det så att förklaringen anses rimlig så köper säkerligen 
marknaden detta eftersom diskussionen här borde bli inriktad på varför företaget väljer att 
avvika. Det som är viktigt är på vilket sätt företaget tillämpar koden och avvikelser behöver 
därför inte vara något negativt.  
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Respondenten om arbetet med den interna kontrollen i det egna företaget 
Sedan koden aktualiserades har det förts en aktiv diskussion inom de avdelningar i 
Handelsbanken som berörts av implementeringsarbetet. Denna diskussion har spridit sig 
vidare till att omfatta hela företaget och därmed togs också ett beslut om att tillämpa koden 
fullt ut från den första juli 2005.       
   Under två till tre års tid har det inom företaget pågått ett arbete där fokus legat på att samla 
in och sprida information om bolagsstyrningen. Arbetet har resulterat i att mycket av denna 
typ av information numera finns att tillgå både på företagets hemsida och i dess 
årsredovisning. Vid implementeringen av koden har företaget uppmärksammat att bolaget inte 
kommunicerat tillräckligt med information inom vissa områden. Koden har därför bidragit till 
att den externa informationen förbättrats. Ur ett mer övergripande perspektiv kommer även 
koden förhoppningsvis att initiera en standardisering för vad som anses vara relevant 
information inom bolagsstyrningsområdet. Handelsbanken har dock sedan tidigare presenterat 
information om exempelvis ersättningar till ledningen, sådant som nu inkluderats i koden och 
detta visar att företagets tidigare arbete ändå haft en korrekt inriktning. I detta avseende kan 
koden också komma att ses som en kvalitetsstämpel som visar att ett företag verkligen bryr 
sig om att hantera rapporterna och dessas innebörd.   
   Eftersom bankverksamheten bygger på allmänhetens förtroende är det naturligtvis av största 
vikt att kunderna kan lita på att deras medel hanteras på ett korrekt sätt. Alla banker har därför 
en mycket omfattande internrevisionsavdelning, dels för att bibehålla allmänhetens förtroende 
och dels för att det kostar enormt mycket pengar om felaktigheter förekommer.   
   Inom Handelsbanken får de 580 lokalkontoren varje år ett oanmält besök av 
internrevisorerna. Redan före öppningstid väntar dessa på att personalen ska komma och 
öppna kontoret. Det första som görs är att kassavalvet öppnas och bokföring och pengamängd 
kontrolleras så att allt stämmer med bokföringen. Under arbetets gång kontrolleras även 
existerande säkerhetsrutiner genom observationer (exempelvis om personalen kontrollerar 
legitimation på kunderna) och genom att undersöka huruvida de kontroller som finns för att 
säkerställa att upprättade dokument uppfyller de juridiska kraven följer de interna 
regelsystemen.  
   Handelsbankens internrevisionsavdelning har funnits så länge man kan minnas och den är 
dessutom den enda avdelningen inom företaget som får obegränsat med resurser för att kunna 
bedriva sin verksamhet. Med anledning av detta har inte företaget heller påverkats särskilt 
mycket av de krav på intern kontroll som koden ställer.  
 
Respondenten om styrelsens rapport om intern kontroll och dess vägledning 
Implementeringen av koden som helhet har inte inneburit några problem för Handelsbanken. 
Då bankens ordförande ingick i den grupp som arbetade fram koden har bolaget haft god 
kännedom om vad som förväntas av bolaget. Därmed har möjligen den vägledning till 
styrelsens rapport om intern kontroll som togs fram av näringslivet och FAR också spelat en 
något mindre roll än hos andra företag.  
  
Respondenten om granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll 
Då företaget kommer att bifoga både bolagsstyrningsrapporten och styrelsens rapport om 
intern kontroll till sin årsredovisning är det sannolikt att revisorn tittar på det. Slutgiltigt beslut 
i den frågan hade dock inte fattats vid intervjutillfället. Då årsredovisningen ”granskas” av 
många instanser inom företaget är det mindre troligt att felaktig information skulle komma 
med. Läsaren av en årsredovisning ska kunna utgå från att allt som skrivs i årsredovisningen 
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är korrekt, men Handelsbanken angav i årsredovisningen 2004 vilka avsnitt som ingick i 
förvaltningsberättelsen.  När bolagsstyrningsrapporten inkluderas så kommer alltså även 
denna att omfattas av en sådan förklaring. Eftersom revisorer föredrar att pricka av sin 
granskning mot ett fast regelverk, kommer de att  kontrollera att ett företag som säger att de 
följer koden faktiskt gör det.  
 
Respondenten om kodens effekter  
Den effekt som koden bidrar till att ge störst genomslagskraft inom företaget är 
informationseffekten. I det dagliga arbetet verkar Handelbanken nu för att förtydliga och 
utöka informationen kring exempelvis hur styrelsen utses och den bibliografi som upprättats 
över styrelseledamöterna. Däremot har det inte skapats några nya rutiner för att företaget skall 
anses kunna leva upp till koden. Styrelsen har i och för sig tillsatt ett revisionsutskott men det 
är svårt att uttala sig om huruvida detta är en direkt effekt av koden eller ej.    
   Koden upplevs som ett mycket bra verktyg för att informera företagets aktieägare om 
bolagsstyrningsfrågorna, för naturligtvis är det så att ägarna har rätt att informeras om hur 
bolaget sköts och hur deras intressen tillvaratas.  Marknaden kommer dock inte att i en vidare 
mening använda sig av vare sig styrelsens rapport om intern kontroll eller 
bolagsstyrningsrapporten för en djupare analys av ett företag, så länge företaget följer koden. 
Uppdagas det däremot att ett företag inte bryr sig om att följa koden och inte ger en rimlig 
förklaring till detta kommer marknaden naturligtvis att uppmärksamma och kontrollera detta 
närmare.   
 
Respondenten om kodens fortlevnad och utveckling 
Koden kommer att bli ett levande dokument då det finns ett krav på att den skall följas, vilket 
medför att den information som finns tillgänglig på ett företags hemsida och årsredovisning 
skall vara aktuella. Årsredovisningen tillförs hela tiden nya delar vilket leder till att den blir 
mer och mer omfattande eftersom ingenting heller plockas bort. Detta är dels en effekt av att 
regelverken blir mer omfattande och dels av att företagen blir allt mer öppna och berättar mer 
och mer för marknaden. Har ett företag väl börjat skriva om miljö, etik eller som i detta fall 
bolagsstyrning kan de inte utan vidare ta bort detta eftersom det troligtvis kommer att leda till 
spekulationer om oegentligheter i media.  Med tanke på detta resonemang är det också så att 
koden kommer att finnas kvar i nuvarande eller omarbetad form. Förhoppningsvis kommer 
även en utvärdering av koden att genomföras om ett par år, där företag och kodens målgrupp 
får komma till tals, vilket kan bidra till att koden förändras och förbättras. Om det däremot 
blir så att koden inte efterlevs är det troligt att det kommer att införas en lagreglering. 
Eftersom detta är något näringslivet vill undvika kommer dock företagen hellre att anpassa sig 
till koden än att utsätta sig för risken av en tvingande lagreglering.   
 
 
5.4 Samtal med Anders Björkdahl, Atlas Copco AB 
Anders Björkdahl har arbetat för Atlas Copco i mer än trettio år inom ekonomiområdet. Sedan 
tre år tillbaka arbetar han som groupcontroller, ett arbete som innebär ansvar för 
koncernredovisningen och -controllingverksamheten samt för intern- och externrevisionen. 
Atlas Copco är en global industrikoncern som är indelad i fyra relativt självständiga 
affärsområden där verksamhet bedrivs på 250 marknader.  
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Respondenten om reglering och inställningen till koden 
Företagets mottagande av koden har helt enkelt endast inneburit att de noterat införandet, den 
har vare sig gett särskilt mycket eller förändrat något. Koden har dock inneburit ett 
nödvändigt skapande av vissa formaliteter, som i vissa fall har upplevts något onödiga. Under 
2005 presenterade nämligen företaget en bolagsstyrningsrapport i 2004 års årsredovisning 
som fick priset ”bästa bolagsstyrningsrapport” av revisionsbyrån 
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, något som företaget naturligtvis är mycket stolta över. I 
rapporten utgick företaget från det utkast som låg till grund för ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” och kunde på detta sätt anpassa sig till det som komma skulle.   
   Eftersom ABL kräver att ett företag har god intern kontroll och revisorerna därmed även 
sedan tidigare har uttalat sig om denna, så innebär koden i detta avseende egentligen ingenting 
nytt. Koden som helhet har därför med den självreglerande ansatsen hamnat på en rimlig nivå, 
där Sverige undviker att träda in i en SOX-miljö med straffrättsliga påföljder som ju en 
lagstiftning skulle ha inneburit.   
 
Respondenten om principen ”följa eller förklara” och avvikelser 
Principen ”följa eller förklara” kan tyckas vara lite för teoretisk, även om den är bra. Många 
företag kommer förmodligen att inledningsvis använda sig av denna princip, men på lite 
längre sikt kommer nog de flesta företag att följa koden som ett resultat av att avvikelser inte 
kommer att accepteras.  Trots att den arbetsgrupp som tog fram vägledningen till styrelsens 
rapport om intern kontroll har uppmanat företagen att avvika från koden genom att förklara, 
så är det mest troligt att en praxis kommer att utvecklas där likställighet genom att följa koden 
blir normen. Marknaden kommer därför att se avvikelser från koden som mer udda med tiden 
och de företag som då inte följer koden kan nog få uppleva en viss nedgradering. Investerare 
vill naturligtvis placera sina medel i företag med bra intern kontroll men om företaget följer 
koden eller ej kommer inte att spela någon avgörande roll i placerarnas investeringspolicys 
eller liknande.   
 
Respondenten om arbetet med den interna kontrollen i det egna företaget 
Atlas Copco har under en längre tid haft en bra intern kontroll och anser därför att de inte har 
haft något behov av att göra några genomgripande förändringar rörande den interna kontrollen 
med anledning av kodens införande.  Det företaget främst har arbetat med är att samla ihop de 
kontrollprocesser som redan finns, för att en avrapportering skall kunna göras, men detta är 
naturligtvis något som fortsättningsvis även ytterligare kommer att dokumenteras och 
utvecklas. I den bolagsstyrningsrapport som företaget presenterade tillsammans med 
årsredovisningen 2004 ingår även ett avsnitt om just den interna kontrollen och 
övervakningen inom företaget och i samband med att dokumenteringsprocessen inom 
företaget fortsätter kommer även detta avsnitt att förtydligas.   
   Atlas Copco har ingen separat internrevisionsavdelning. Istället har de en 
internrevisionsfunktion med fastlagda processer som talar om hur, när och av vem en 
internrevision skall genomföras. Dessa internrevisioner genomförs regelbundet och ofta i 
samband med att de byter chefer i ett bolag. Internrevisionen initieras då vanligtvis på 
divisionsnivå, där även det team på två till tre personer sätts ihop, bestående av anställda inom 
organisationen som genomför revisionen. Dessa internrevisioner liknas vid en slags 
förvaltningsrevision där arbetet är inriktat på att gå igenom rutiner och kontroller, vilket 
mynnar ut i en rapport innehållande ett antal rekommendationer. Revideringen stöds även av 
en databas där frågeformulär, riskbedömningsmatriser och mallar för rapporten finns och 
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denna rapport läggs även in i databasen för att tillgängliggöras för ansvariga på alla nivåer 
inom organisationen. Under 2004 införde dessutom Atlas Copco självutvärderingar, så 
kallade ”control self assessments”, som komplement till internrevisionen. Dessa kontroller 
innebär att varje ansvarig själv genomför en utvärdering där svaren sedermera utvärderas rent 
statistiskt på central nivå. Genom att analysera hur många som genomfört dessa 
självutvärderingar och vilka de generella svaren varit i olika avseenden, kan 
förbättringsområden identifieras. Det är dock viktigt att påpeka att de enskilda svaren inte 
studeras vare sig på divisionsnivå eller centralt, utan svaren analyseras ur ett 
helhetsperspektiv.  
 
Respondenten om styrelsens rapport om intern kontroll och dess vägledning 
Atlas Copco har formellt sett inte använt sig av COSO-ramverket utan detta ramverk har mest 
använts som utgångspunkt när det gäller rubriksättningen för styrelsens rapport om intern 
kontroll. Eftersom företaget avser att mer ingående beskriva den interna kontrollen i 
bolagsstyrningsrapporten kommer styrelsens rapport om intern kontroll förmodligen att bli 
kortfattad och allmän, men naturligtvis kommer företaget att mer formellt förmedla 
information om den interna kontrollen till styrelsen så att denna kan känna sig komfortabel i 
att skriva sin rapport. Det som är viktigt är dock inte själva rapporten utan att arbetet med den 
interna kontrollen sker på ett sådant sätt att det faktiskt ger någon nytta för företaget och inte 
enbart blir en belastning.    
   Den vägledning som tagits fram gällande utformningen av styrelsens rapport om intern 
kontroll upplevs fortfarande som oklar, och Atlas Copco har därför kontakt med andra företag 
för att försöka komma fram till vilken nivå rapporten skall läggas på. Eftersom rapporten på 
sikt utan tvekan kommer att bli standardiserad finns en önskan om att vägledningen skulle ha 
presenterat en disposition som visar hur rapporten skulle kunna se ut för att täcka de olika 
COSO-nivåerna.  
 
Respondenten om granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll 
Den granskning som revisorn skall göra av styrelsens rapport om intern kontroll har hamnat i 
ett konstigt läge då FAR inte är beredda att göra en revision under detta år (läs 2006 där 
rapporten avser 2005 förf. anm.) eftersom det inte finns någon revisionsstandard att utgå från. 
I och med att revisorerna skall ta fram en standard baserad på COSO för granskningen, så 
föreligger även en risk att revisorn kommer att ställa allt för långtgående krav på 
dokumentation, rutiner och kontroller. Detta skulle medföra att de svenska företagen hamnar i 
en slags SOX-miljö med undantag för de straffrättsliga påföljderna. Samtidigt är det ju så att 
om revisorerna verkligen skall granska rapporten så vill företaget naturligtvis även ha ett 
uttalande om vad revisorn tycker.   
 
Respondenten om kodens effekter  
Eftersom det mesta av det som koden föreskriver redan har funnits på plats inom företagen 
kommer inte koden heller att ge några långsiktiga effekter. Med undantag för den 
formalisering som tillkommit har inte koden inneburit något nytt för företagen. För Atlas 
Copcos del så handlar också de långsiktiga effekterna endast om att styrelsens rapport om 
intern kontroll medför en bättre dokumentation där styrelsen genom revisionskommittén får 
mer information om just dessa frågor.  
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Respondenten om kodens fortlevnad och utveckling 
Förtroendet för svensk näringsliv har inte varit så skadat som media har framställt det. Det 
som sker nu i och med kodens införande kommer därför bara att bli en del av företagens 
praxis som inte kommer att ha särskilt stor betydelse för marknaden. Fokus kommer därför i 
Sverige att ligga på att utveckla koden i praxis istället för att gå mot en starkare lagstiftning, 
men samtidigt står vi under de beslut som fattas på EU-nivå även om det i dagsläget inte finns 
något som tyder på att utvecklingen inom EU skulle gå mot en lagstiftning liknande SOX. 
 
 
5.5 Samtal med anonym respondent ett (1) 
Den aktuelle respondenten är ansvarig för Financial reporting Corporate & Industrial 
operations. Den aktuelle respondenten arbetar således på koncernnivå med uppföljning av 
Industrial operations, vilket är ett av tre verksamhetsområden i koncernen, där dennes 
ansvarsområden består av finansiell rapportering och uppföljning samt granskning och 
utvärdering av den interna kontrollen. Utöver detta ansvarar även den aktuelle respondenten 
för att koordinera koncernens rapport om den interna kontrollen till revisionskommittén.  
   Det aktuella företaget fanns även representerade i den arbetsgrupp som tog fram 
vägledningen till styrelsens rapport om intern kontroll.  
 
Respondenten om reglering och inställningen till koden 
Diskussionerna kring koden inom ekonomiavdelningen i det aktuella företaget har som helhet 
inte varit någon stor sak. Eftersom företaget, liksom alla andra svenska företag, följer ABL så 
innebär inte koden något nytt i sak. Inte heller det som skall ingå i bolagsstyrningsrapporten 
har mött något motstånd eller upplevts som något nytt, då det egentligen enbart handlar om 
sunt förnuft.  Det aktuella företaget inrättade en revisionskommitté redan under 2002 i 
samband med att SOX aktualiserades, och det arbete som koden ändå föranleder består 
därmed enbart i att komplettera årsredovisningen med de rapporter som koden föreskriver.  
   Kodens självreglerande ansats upplevs som ett bättre alternativ än att införa en tvingande 
lagstiftning inom bolagsstyrningsområdet, och förhoppningen är givetvis att Europa inte går 
mot en starkare lagstiftning. Samtidigt finns det alltid en risk för att utvecklingen i Europa 
kommer att gå i linje med SOX, även om det är sagt att så inte skall ske.   
 
Respondenten om principen ”följa eller förklara” och avvikelser 
Principen ”följa eller förklara” upplevs positiv eftersom det leder till att företagen kan initiera 
och driva sunda utvecklingsprocesser inom området. Om många företag väljer att inte följa en 
viss punkt är det en indikation på att denna inte riktigt passar in i det svenska näringslivet och 
en lagstiftning inom området skulle då endast ha motverkat utvecklingen och  
förbättringar.  
   Hur marknaden kommer att reagera på avvikelser är beroende av vad företagen avviker från 
samtidigt som det kommer att läggas vikt vid hur bra och verksamhetsanknutna argumenten 
för avvikelsen är. Däremot kan det mycket väl bli så att det som marknaden anser är viktigt 
får en högre genomslagskraft, vilket enbart kan ses positivt eftersom marknaden måste känna 
sig trygga i att den finansiella rapporteringen är korrekt.  
 
Respondenten om arbetet med den interna kontrollen i det egna företaget 
Inom det aktuella företaget har arbetet med att lyfta fram och dokumentera den mer formella 
delen av den interna kontrollen bedrivits sedan inrättandet av revisionskommittén under 2002, 
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och detta arbete har inte förändrats sedan koden trädde i kraft. Startpunkten för detta arbete 
handlade om att förtydliga processer inom det interna kontrollområdet, där centrala 
frågeställningar har varit vilka metoder som skall användas och vilka personer som skall 
bedriva arbetet i strävan att finna en modell som passar det aktuella företagets verksamhet. 
   Inom det aktuella företaget finns ingen intern revisionsavdelning, utan granskning av den 
interna kontrollen är en integrerad del i det löpande controlling arbetet som sker på 
koncernnivå inom respektive verksamhetsområde. Granskning av den interna kontrollen sker 
genom en standardiserad process - först en riskbedömning som leder till ett urval av enheter 
och processer och därefter sker granskningen på de utvalda enheterna. Ett PM upprättas sedan 
efter varje genomförd granskning och efter en bestämd period sker en uppföljning av 
eventuella avvikelser Denna formaliserade process har arbetats fram sedan 2002 och bidrar 
till att en genomlysning av den berörda enheten och dess processer sker samtidigt som 
dokumentation och tydliggöranden produceras. Denna arbetsgång liknar det arbete en 
internrevisionsavdelning genomför utan att det aktuella företaget för den sakens skull har en 
särskild avdelning för detta. Fördelarna med att arbeta på detta sätt är stora eftersom syftet 
trots allt är att förstå och förbättra verksamheten.  
 
Respondenten om styrelsens rapport om intern kontroll och dess vägledning 
Den vägledning som togs fram för styrelsens rapport har inte bidragit med särskilt mycket i 
det aktuella företagets fall eftersom de redan har kommit så långt i sitt arbete med den interna 
kontrollen. När arbetet inleddes kom företaget dessutom ganska snabbt in på COSO-
ramverket eftersom det internationellt sett är det mest utbredda när det gäller god 
internrevisionssed. Det aktuella företaget följer därför också i stora drag just COSO.  
 
Respondenten om granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll 
Den granskning som revisorn skall göra av styrelsens rapport om intern kontroll skiljer sig 
egentligen inte från den granskning som revisorn gör av allt annat arbete. Då revisorn i första 
hand troligtvis kommer att titta på ett företags dokumentation, det vill säga hur 
granskningarna är uppbyggda och genomförda samt vilka underlag som finns, innebär 
granskningen inte några skillnader från granskningen av den övriga finansiella rapporteringen. 
Därför hade det också varit mer logiskt om revisorn granskat i enlighet med ”agreed upon 
procedure” eftersom det handlar om att revisorn skall titta på de metoder och verktyg som 
företaget faktiskt använt i arbetet med den interna kontrollen.  
 
Respondenten om kodens effekter  
Det är svårt att se några långsiktiga effekter av koden utöver det faktum att vissa finansiella 
frågor under en viss tid blir mer prioriterade i styrelserna. Även om det till en början blir ett 
stort uppsving för bolagsstyrningsfrågor så kommer detta att mattas av med tiden, vilket gör 
att kodens effekter på en förbättrad bolagsstyrning blir marginell. Ofta är det så med många 
olika saker, pendeln går fram och tillbaka och slutligen hamnar den naturligt på en slags 
mellannivå.  
 
Respondenten om kodens fortlevnad och utveckling 
Koden i sig kommer endast marginellt att bidra till att förtroendet för näringslivet ökar, och 
det handlar egentligen om att företagen genom ökad transparens visar vad de gör. Och om 
koden kan hjälpa till med det är det bra.  
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5.6 Samtal med anonym respondent två (2)  
Den aktuelle respondenten arbetar som koncernkontroller och har ansvar för all rapportering i 
den koncern som det aktuella företaget ingår i. Utöver detta arbete är respondenten dessutom 
ekonomichef för ett av koncernens större affärsområden. Koncernen, som är ett 
handelsföretag, är ett av de mindre företagen som är registrerat vid Stockholmsbörsens A-
lista. 
 
Respondenten om reglering och inställningen till koden 
Diskussionen och inställningen till koden har inom det aktuella företaget varit positiv sedan 
den aktualiserades. Koden bringar ordning och reda i ledningsarbetet och styrelsens agerande 
på så sätt att det blir struktur i hur aktieägarna, styrelsen och företagsledningen agerar 
gentemot varandra. Det aktuella företaget försöker därför nu också tänka i termer av hur deras 
beslut påverkar och påverkas av de riktlinjer som ställs upp i koden. Det enda som ansetts 
vara negativt är att vissa krav på formalia har upplevts lite väl hårda.  
   När vägledningen för styrelsens rapport om intern kontroll kom i mitten av oktober 
anordnades ett antal seminarier där diskussionen visade på att vi i Sverige vill undvika att 
hamna i en SOX-miljö. Utgångspunkten i arbetet med koden skall ligga i en europeisk 
modell, det vill säga där den interna kontrollen finns men vare sig är tillräckligt 
välstrukturerad eller dokumenterad. Samtidigt framkommer det alltmer att koden med 
avseende på den interna kontrollen innebär mer arbete än vad de flesta företag förväntat sig. 
Kartläggning och dokumentering av den interna kontrollen är ju ett måste om företagen skall 
kunna uttala sig om den.  
 
Respondenten om principen ”följa eller förklara” och avvikelser 
”Följa eller förklara” är en utmärkt princip eftersom den ger ett företag möjlighet att just 
förklara varför en avvikelse från koden gjorts. När det gäller marknadens reaktion på dessa 
avvikelser är det förmodligen ingenting den kommer att bry sig särskilt mycket om de första 
åren. På längre sikt är det dock mer troligt att det är just styrelsens rapport om intern kontroll 
som marknaden kommer att fästa störst betydelse vid och det kommer då inte att vara 
acceptabelt att ett företag enbart säger att de inte har någon intern kontroll eller att denna är 
dålig. Däremot kan det bli så att avvikelser från bolagsstyrningsrapporten på lång sikt 
accepteras av marknaden under förutsättning att en god förklaring kan ges. Samtidigt är det så 
att såväl styrelsens rapport om intern kontroll som bolagsstyrningsrapporten med tiden 
kommer att standardiseras. När metoder för hur dokumentering av risker och kontrollmiljö 
utkristalliseras leder det till att just en standard utvecklas.  
 
Respondenten om arbetet med den interna kontrollen i det egna företaget 
Det aktuella företaget, liksom de flesta andra företag, vet mellan tummen och pekfingret vilka 
deras stora risker är och vari svårigheter inom verksamheten ligger. I det aktuella företagets 
fall, som ju är ett handelsföretag med hög omsättning, innebär detta att de har ett mycket stort 
flöde av produkter vilket medför att lagervärderingen blir en mycket viktig del, dels för att 
kunna identifiera eventuell inkurans och dels för att kunna vara observanta på hur 
prisbildningen på produkterna utvecklas. Detta är naturligtvis något som alla berörda 
medarbetare är mycket medvetna om men i och med kodens krav måste företaget strukturera 
upp sitt arbete kring detta. Men detta är inte enbart något som gäller för det aktuella företaget, 
utan de flesta företag som finns på Stockholmsbörsen har redan en icke-formaliserad intern 
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kontroll som i enlighet med koden måste dokumenteras och i samband med denna process blir 
det också så att företagen får ändra lite på de rutiner som visat sig vara otillräckliga.  
   När det gäller hur det aktuella företaget arbetar med den interna kontrollen relaterat till 
koden så befinner de sig endast på ett förstadium. Företaget kommer naturligtvis att utgå från 
och genomföra det som står i vägledningen till styrelsens rapport om intern kontroll, utan att 
för den skull överdriva detta arbetes omfattning.  I dagsläget handlar arbetet dock mest om att 
fundera över vilka konsekvenser koden kommer att få för företaget i termer av pengar och 
resurser. Kartläggningen och dokumentationen av rutiner och processer samt utvärderingen 
och analysen av dessa och de befintliga riskerna kommer dock påbörjas under nästa år genom 
att ta in en resurs från en revisionsbyrå, däremot inte från samma revisionsbyrå som de 
använder för den ”vanliga” externa revisionen. Det arbete som hittills bedrivits inom det 
aktuella företaget har inte utgått från något särskilt ramverk men de har, liksom många andra 
av de börsnoterade bolagen, mycket arbete kvar för att nå ”ända fram”. 
 
Respondenten om styrelsens rapport om intern kontroll och dess vägledning 
Eftersom det aktuella företaget är ett av de mindre börsnoterade företagen är det också ett 
mindre antal personer inom företaget som är insatta i vad koden innebär och därmed är det 
även dessa som får driva och styra upp verksamheten. Detta arbete består exempelvis av att 
tillse att styrelsen och valberedningen får den information och de instruktioner som krävs för 
att dessa skall förstå vad koden handlar om. Inom det aktuella företaget är det den aktuelle 
respondenten som har formulerat utkasten till både bolagsstyrningsrapporten och styrelsens 
rapport om intern kontroll som skall presenteras för styrelsen. I utkastet till styrelsens rapport 
om intern kontroll kommer företaget att i dagsläget förklara att de avviker från koden genom 
att inte uttala sig om den interna kontrollen eftersom de ännu inte riktigt vet hur de skall 
arbeta med denna. Därefter kommer det även att förklaras att revisorn inte granskat rapporten 
då det ännu inte kommit en standard för hur denna granskning skall gå till.  
 
Respondenten om granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll 
En granskning av styrelsens rapport om intern kontroll i form av ”agreed upon procedure” 
hade blivit alldeles för urvattnad och därmed inte heller bidragit med någonting, och för att 
revisorn skall kunna göra ett uttalande arbetar nu FAR med att ta fram en revisionsstandard 
som kommer att klargöra hur detta skall gå till. 
     
Respondenten om kodens effekter  
Det är svårt att säga vilken effekt koden kommer att få ur ett längre perspektiv, även om det 
troligtvis kommer att leda till att företagen blir mer strukturerade och får ordning och reda på 
de frågor som koden behandlar. För det aktuella företaget är det dock inte sannolikt att de 
kommer att tjäna mer pengar genom att följa koden, men det är givetvis möjligt att styrelsens 
rapport om intern kontroll kommer att medföra att arbetet med den interna kontrollen 
underlättas och tydliggörs.    
 
Respondenten om kodens fortlevnad och utveckling 
Så länge koden finns måste företagen följa den, men då den helt enkelt är en slags kodifiering 
av moral och sunt förnuft kommer den inte att bidra till att framtida skandaler förhindras. 
Även om god intern kontroll hade kunnat förhindra en del av de företagsskandaler som 
uppdagats, så kan inte koden förhindra individer från att jävlas eller sno åt sig pengar om det 
är vad dessa individer vill. Däremot kommer koden att bidra till att företagen blir mer 
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transparenta genom att de beskriver sin bolagsstyrning i enlighet med koden. Detta öppnar 
upp för att aktieägarna kan ifrågasätta mer vid bolagsstämman  och aktieägarna har ju trots 
allt rätt att veta vad företagen håller på med.  
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K A P I T E L  6  -  A N A L Y S                 

 
 
tt media kallas för ”den tredje stadsmakten” är inte konstigt. De förutfattade meningar 
vi hade om koden och företagens inställningar som grundades på medias framställning 

har visat sig felaktiga eftersom företagen visar sig ha en positiv inställning till koden. I 
analysen kopplar vi empirin till den teoretiska referensramen efter den abduktiva ansats vi 
beskrivit som vår vetenskapssyn i kapitel två.  
 
 
6.1 Analys ur ett motivationsteoretiskt regleringsperspektiv  
 
Företagens rädslor för konsekvenser enligt den första motivationsteorin 
I den empiriska undersökningen bland företagen framkommer att Stockholmsbörsens 
noteringsavtal likställs med en tvingande reglering. Naturligtvis är det inget företag som vill 
bryta mot noteringsavtalet eftersom de då riskerar att bli avnoterade och då koden är en del av 
noteringsavtalet kommer samtliga företag ändå med största sannolikhet att implementera den. 
Koden kommer därmed, som en följd av att noteringsavtalet upplevs tvingande, att få 
genomslagskraft i det svenska näringslivet men detta säger fortfarande ingenting om hur 
företagen faktiskt kommer att tillämpa den. Utifrån den första motivationsteorin ur ett 
regleringsperspektiv (se avsnitt 4.1) är den avgörande faktorn i företagens tillämpning av 
koden därmed de rädslor som är förknippade med konsekvenserna av att avvika.  
   Företagen upplever att principen ”följa eller förklara” är en mycket bra förutsättning för 
arbetet med de krav koden ställer, då den medför möjligheten att avvika från enskilda punkter, 
vari kodens självreglering faktiskt ligger. Då koden föreskriver att marknaden skall bedöma 
huruvida en avvikelse är godtagbar eller ej, menar vi att företagens största rädsla till följd av 
en avvikelse torde vara marknadens reaktion. En marknad som reagerar mycket negativt på en 
avvikelse kan straffa företaget genom att minska sin investeringsvilja men i den empiriska 
undersökningen uppvisar företagen ingen överhängande rädsla för marknadens reaktioner. I 
stället menar de att markandens primära intresse ligger i de siffror företagen presenterar i 
olika rapporter och inte i huruvida ett företag avviker från koden eller ej. Även om företagen 
upplever att det på sikt finns en viss risk för att markanden ser avvikelser från koden som 
något oacceptabelt, så ligger företagens rädsla i att denna brist på acceptans ges uttryck i 
media. I den empiriska undersökningen, såväl bland företag som bland revisorer, 
framkommer att medias intresse för koden i dagsläget är närmast obefintligt, men marknadens 
brist på acceptans för en avvikelse kan förändra detta. Då företaget hängs ut i media är risken 
stor för att det också får stå vid skampålen.    
 
Företagens pliktkänsla enligt den andra motivationsteorin 
Företagen menar att den interna kontrollen redan finns eftersom ABL redan föreskriver att ett 
företag skall ha en god intern kontroll, även om den i dagsläget inte är så strukturerad och 
dokumenterad. I den empiriska undersökningen bland revisorerna har vi uppmärksammats på 
att även om intresset för intern kontroll är stort hos företagen så tror många att de har mer 
dokumentation och utvärdering på plats än vad som faktiskt krävs, något som också till viss 
del framkommer i den empiriska undersökningen bland företagen. Den andra 
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motivationsteorin ur regleringsperspektivet (se avsnitt 4.1) handlar om företagets bedömning 
av värdet att arbeta med den interna kontrollen och att acceptera koden som regleringsform. 
Företagen menar att den interna kontrollen redan är tillräcklig och att formaliakraven, i form 
av dokumentering, är allt för långtgående. Samtidigt inser företagen att dokumentation är en 
förutsättning för att styrelsens rapport om intern kontroll skall kunna upprättas och denna 
dokumentation är även enligt revisorerna nödvändig för att de skall kunna göra ett uttalande 
om styrelsens rapport om intern kontroll. Företagen menar i samband med detta att arbetet 
med den interna kontrollen även måste utformas på så sätt att det är givande för företaget, 
annars läggs tid och resurser ned i onödan. Vi menar därför att företagen ändå ser värdet i att 
dokumentera upp den interna kontrollen, trots att den interna kontrollen redan anses 
tillräcklig. 
   Då samtliga undersökta företag menar att en SOX-miljö med straffrättsliga påföljder inte är 
önskvärt i Sverige ses koden som självreglering som en mycket rimlig regleringsansats inom 
området bolagsstyrning. Denna upplevda rimlighet tror vi också har sitt ursprung i att 
företagen fått möjlighet att medverka i framtagandet av såväl koden som vägledningen till 
styrelsens rapport om intern kontroll, dels genom representanter för olika företag och dels 
genom företagens intresseorganisationer. Detta måste också ha bidragit till att skapa en tillit 
till de arbetsgrupper som utvecklat koden.  
   Den andra motivationsteorin ur regleringsperspektivet (ibid.) framhåller vikten av att 
enskilda företag motiveras till att arbeta med den interna kontrollen genom att  
uppmärksamma att andra företag tar sitt ansvar. Då både revisorer och företag i de empiriska 
undersökningarna har påtalat att det redan i dagsläget dels finns ett informellt samarbete 
mellan företagen och dels finns en kommunikation mellan företag och revisor, finns grunden 
för ett mycket effektivt meningsutbyte där företagen finner motivation till det egna arbetet 
genom andra.  
 
 
6.2 Analys ur ett motivationsteoretiskt organisationspsykologiskt perspektiv 
 
Utformningen av kodens  mål 
I den empiriska undersökningen bland revisorerna menar de att vägledningen klargör hur 
företagen skall arbeta med styrelsens rapport om intern kontroll, men att det däremot inte 
klargörs hur revisorn skall granska denna. Revisorerna menar därför att företagen, liksom 
företagen gjorde i USA, avvaktar revisionsstandarden innan det verkliga arbetet med den 
interna kontrollen påbörjas. Detta är något som även de företag där arbetet befinner sig i 
inledningsskedet uttrycker, eftersom dessa trots vägledningen upplever att det fortfarande är 
väldigt oklart vad som förväntas av dem. I den empiriska undersökningen bland företagen är 
det dock många som har kommit mycket långt i sitt arbete beroende på (i) att de sedan 
tidigare, men inte nödvändigtvis längre, följer SOX och därigenom har fått specifika mål att 
arbeta efter (ii) att deras verksamhet är av en sådan art att de sedan tidigare besitter ett mycket 
strukturerat internkontrollsystem och (iii) att representanter för deras företag genom 
deltagande i Kodgruppen eller i den arbetsgrupp som tagit fram vägledningen på ett tydligare 
sätt kunnat förmedla vad som krävs av företaget i fråga. Dessa företag har naturligtvis ett 
minimalt utbyte av att avvakta revisionsstandarden, men för resterande företag kan 
revisionsstandarden ge de specifika mål som enligt målsättningsteorin är mer motiverande än 
generella mål (se avsnitt 4.2) och som krävs för att motivation för skapandet av styrelsens 
rapport om intern kontroll skall uppstå.  
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Svårighetsgranden i  och acceptansen av kodens mål     
Som vi tidigare i analysen påpekat så anser företagen att den interna kontrollen redan finns på 
plats och är tillräcklig. Det koden föreskriver existerar därmed redan inom företagen eftersom 
koden grundas på ABL och vi menar därför att kodens mål när det gäller den interna 
kontrollen är lättuppnåeliga för företagen. Styrelsens rapport om intern kontroll skall 
innehålla ett uttalande om hur den interna kontrollen inom företaget fungerar, vilket 
föranleder att dokumentation måste upprättas, något som inte tidigare varit nödvändigt. I den 
empiriska undersökningen bland företagen framkommer att det är just 
dokumentationsprocessen som upplevs problematisk då den är så pass tids- och 
resurskrävande. Enligt målsättningsteorin är svåra mål som accepteras av medarbetarna mer 
motiverande än lättuppnåeliga mål (se avsnitt 4.2). Även om dokumentationsprocessen är 
både tids- och resurskrävande så menar vi att den knappast kan klassificeras som ett svårt mål, 
vilket således påverkar motivationen negativt.            
 
Prestationsrespons 
Koden föreskriver att marknaden skall ge företagen respons på huruvida en avvikelse 
godtages eller ej. I den empiriska undersökningen bland företagen framkommer det dock, som 
tidigare sagts, att markanden upplevs som ointresserad av styrelsens rapport om intern 
kontroll. Vi menar därför att den prestationsrespons som målsättningsteorin beskriver är 
nödvändig för att motivation skall uppstå (se avsnitt 4.2) måste komma från något annat håll. I 
detta kan revisorn få en mycket viktig roll då det är genom dennes granskning av styrelsens 
rapport om intern kontroll som företaget i stället kan få denna prestationsrespons. I den 
empiriska undersökningen bland revisorerna uppmärksammades vi på att då koden är en del 
av Stockholmsbörsens noteringsavtal kommer naturligtvis Övervakningspanelen att tillse 
företagens efterlevnad av koden som helhet och därigenom bidraga till att ge en viss 
prestationsrespons.     
 
 
6.3 Analys ur ett motivationsteoretiskt standardiseringsperspektiv 
I den empiriska undersökningen bland revisorer och företag har det framkommit att 
arbetsgruppen som utvecklade vägledningen till styrelsens rapport om intern kontroll hade en 
rädsla för att denna rapport skulle bli så standardiserad att den blev intetsägande. Företagen 
menar dock att styrelsens rapport om intern kontroll på sikt av olika anledningar kommer att 
standardiseras. Även om arbetsgruppen som arbetat fram vägledningen också har uppmanat 
företagen att avvika från koden för att motverka en standardisering anser företagen att 
avvikelser på längre sikt kan uppfattas negativt på markanden och därmed blir det standard att 
följa koden. Arbetsgruppen för vägledningen har diskuterat huruvida ett krav på 
tillämpningen av ett ramverk i arbetet med den interna kontrollen skulle föreslås eller ej, men 
beslutet togs att endast rekommendera att ett ramverk används. Eftersom det enda ramverk 
som nämns vid namn inom ramen för vägledningen är just COSO-ramverket, resulterar detta i 
att företagen oundvikligen kan bortse från just detta ramverk (samtidigt som COSO-ramverket 
är ett av få etablerade ramverk). Vi menar därför att vägledningen till styrelsens rapport om 
intern kontroll bidrar till att en standardisering uppstår. I enlighet med motivationsteorin ur ett 
standardiseringsperspektiv krävs det en viss standardisering för att styrelsens rapport om 
intern kontroll skall kunna upprättas och sedermera utvärderas eller granskas (se avsnitt 4.3). 
Vi uppfattar det dock som att företagen i den empiriska undersökningen ger uttryck för att en 
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standardisering av styrelsens rapport om intern kontroll är eftersträvansvärd. Vi ser denna 
strävan som ett uttryck för att företagen motiveras till att arbeta med styrelsens rapport om 
intern kontroll i dag, för att utveckla en standard som leder till att arbetsbördan på sikt 
minskar. En sådan standardisering medför dock att arbetet med och utvecklingen kring den 
interna kontrollen avstannar, samtidigt som marknaden förlorar information.    
 
 
6.4 Analys ur ett motivationsteoretiskt miljöredovisningsperspektiv 
De företag som initialt omfattas av koden är publika bolag som är beroende av marknadens 
kapital för att kunna bedriva sin verksamhet. Både revisorer och företag har i de empiriska 
undersökningarna uttryckt en viss oro för att implementeringen av koden skall bli en mycket 
kostsam och tidskrävande process, speciellt med tanke på att implementeringen av SOX i 
USA blev just detta. Samtidigt framgår det i de empiriska undersökningarna att investerare 
har rätt att kräva en viss kvalitet i den verksamhet som deras pengar investeras i och det är 
självklart att denna kvalitet kostar. I motivationsteorin ur ett miljöredovisningsperspektiv 
framhålls att företag som är beroende av marknaden för att erhålla kapital strävar efter att 
undvika negativa reaktioner från aktieägarna (se avsnitt 4.4) och företagen motiveras därför 
till att självständigt initiera förändringar. Även om företagen i den empiriska undersökningen 
inte uttrycker någon nämnvärd rädsla för marknadens reaktioner, så uppfattar vi det ändock 
som att företagen inser att investerare är mer villiga att investera i deras verksamhet om de 
kan uppvisa en god intern kontroll.        
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K A P I T E L  7  -  S L U T S A T S E R           

 
 
åra slutsatser grundar sig på det som framkommit i vår analys och återkopplas till 
uppsatsens syfte. I introduktionskapitlet skrev vi att syftet är att ur ett 

motivationsteoretiskt perspektiv diskutera och analysera varför självreglering fungerar eller 
inte fungerar som incitament till förbättring av den interna kontrollen. Vi skrev vidare att 
detta skulle ske genom att undersöka vilken genomslagskraft ”Svensk kod för bolagsstyrning” 
haft bland de berörda företagen noterade på Stockholmsbörsen. 
 
 
7.1 Slutsatser om kodens genomslagskraft  
 

 Koden får genomslagskraft eftersom den är en del av noteringsavtalet där rädslan för 
att hängas ut i media fungerar som motivation att faktiskt arbeta med kodens punkter.  

 
 Koden får genomslagskraft eftersom en pliktkänsla skapas genom en acceptans för 

regleringens rimlighet och en insikt om värdet av att arbete med den interna 
kontrollen.  

 
 Koden får genomslagskraft om revisionsstandarden kan tydliggöra vad som krävs av  

företagen för att upprätta styrelsens rapport om intern kontroll.  
 

 Kodens genomslagskraft begränsas då målen anses vara lättuppnåeliga när det gäller 
den interna kontrollen.  

 
 Kodens genomslagskraft gällande styrelsens rapport om intern kontroll är beroende av 

revisorns prestationsrespons.  
 

 Kodens genomslagskraft stärks av att vägledningen ger en viss standardisering men 
motverkas samtidigt av att det finns en överdriven önskan om detta.    

 
 Koden får genomslagskraft eftersom de publika företagen är beroende av publikt 

kapital och marknaden kan premiera företag som kan uppvisa en god intern kontroll.  
 
 
7.2 Varför självreglering fungerar som incitament  
Vi har redan konstaterat att koden får genomslagskraft i det svenska näringslivet men detta är 
främst beroende på att den ingår i Stockholmsbörsens noteringsavtal som likställs med en 
tvingande reglering. Dessutom regleras en betydande del av de noterade företagen genom 
tvingande lagreglering på annat håll, exempelvis genom SOX. Revisorerna i den empiriska 
undersökningen menar att intresset för koden hos de företag som i dagsläget inte omfattas, är 
minimalt.  Vi anser därför att självreglering inte hade fungerat som incitament till förbättring 
av den interna kontrollen om inte den tvingande regleringen som ovan nämnts, funnits i grund 
och botten. 

V 
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K A P I T E L  8  -  K V A L I T E T S A S P E K T E R    
 
 
e aspekter som främst kan tänkas påverka uppsatsens kvalitet, och som är centrala i 
fallstudiebaserad forskningsmetodik är generaliserbarhet, reliabilitet, validitet och 

källkritisk granskning. I kapitlet redogör vi för hur dessa faktorer inverkar på de resultat som 
uppsatsen visar.          
 
 
8.1 Generaliserbarhet 
Våra urval av revisorer och företag kan inte anses statistiskt försvarbara (se avsnitt 2.4), vilket 
naturligtvis påverkar uppsatsens generaliserbarhet. Då populationen av revisorer som faktiskt 
har erfarenhet av och kunskap om de börsnoterade företagen är mycket liten och kan 
begränsas till de fem största revisionsbyråerna anser vi ändock att urvalet ur 
informationssynpunkt håller en hög generaliserbarhet. Även populationen av företag som 
inledningsvis omfattas av koden kan anses vara relativt liten, och då den empiriska 
undersökningen ej kom att omfatta företag noterade på Stockholmsbörsens O-lista har 
populationen ytterligare begränsats, vilket resulterat i att tretton procent av bolagen på 
Stockholmsbörsens A-lista faktiskt medverkar i undersökningen. Dessa medverkande företag 
kommer från olika branscher, är av olika storlek och har olika förutsättningar för 
implementeringen av koden. Detta gör att den empiriska undersökningen fångat den mångfald 
som finns inom populationen där de medverkande företagen mycket väl kan anses 
representativa för olika typer av grupperingar, vilket vi också anser ger grund för en hög 
generaliserbarhet. Det som talar mot denna generaliserbarhet är att bland de deltagande 
företagen har en övervägande del kommit mycket långt i arbetet med implementeringen av 
koden även om det finns olika orsaker till detta. Det kan dock tyckas att de företag som har 
kommit långt i arbetet också har en större vilja att förmedla detta. Dessutom har hälften av de 
deltagande företagen haft representanter med i antingen Kodgruppen eller den arbetsgrupp 
som tillsatts för framtagandet av vägledningen till styrelsens rapport om intern kontroll, vilket 
inte kan ses som representativt för populationen i helhet och därför påverkar 
generaliserbarheten negativt.  
 
 
8.2 Reliabilitet och validitet 
Eftersom vi använt öppna frågeställningar under samtalen med såväl revisorer som 
representanter för företag har respondenterna fått tala fritt där vi undvikit att ställa direkta 
frågor. Detta medför att alla respondenter inte fått tillfälle att uttrycka sin åsikt om precis 
samma företeelser, vilket påverkar både reliabiliteten och validiteten i uppsatsen. 
Reliabiliteten har påverkats negativt eftersom samtalens olika utvecklingar är svåra att 
återskapa, men samtidigt har samtliga respondenter fått möjlighet att godkänna den 
sammanställning från samtalet som publicerats inom ramen för uppsatsen för att minska 
risken för feltolkningar och missförstånd. I samband med detta har dock validiteten ökat 
eftersom respondenterna talat utifrån sin egen situation och därmed delat med sig av de 
attityder och inställningar som varit centrala i just deras organisation.  
 

D 
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8.3 Källkritisk granskning 
Vid insamlandet av våra primärdata har vi utgått från att samtliga respondenter är försiktiga i 
sina uttalanden för att inte framställa den egna arbetsgivaren i dålig dager. Detta är något som 
följer naturligt av vårt önskemål om att publicera deras och arbetsgivarens namn i uppsatsen. 
Även det faktum att samtliga respondenter har givits möjligheten att godkänna och ändra i de 
sammanställningar som gjorts av samtalen bidrar till att alla uttalanden övervägts i efterhand. 
Det är dock värt att påpeka att de ändringar som gjorts i enlighet med respondentens önskemål 
inte haft betydelse för de sakfrågor som i den empiriska undersökningen framkommer. Vi tror 
även att revisorerna har en mer objektiv bild av företagens attityder och inställningar till 
koden, vilket har möjliggjort en kritisk granskning av den information representanterna för 
företagen gett oss.  Vi har dock inte funnit några direkta motsägelser i vad revisorer och 
representanter för företagen uttrycker.  
   Vi är starkt medvetna om att vår teoretiska referensram saknar befästande genom olika 
källor som stärker en viss teoris vetenskapliga trovärdighet. Vi har aktivt verkat för att 
undersöka och granska de källor som våra källor bygger på. Då dessa källor endast finns att 
tillgå genom att beställa och betala för publikationerna har vi inte haft den ekonomiska 
möjligheten att genomföra detta. Vi anser dock att det finns en logisk korrekthet och rimlighet 
i de teorier som vi tar upp, och därför menar vi att de trots allt fyller sin funktion.    
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K A P I T E L  9  –  A V S L U T A N D E  D I S K U S S I O N  

 
 
nder arbetet med denna uppsats har ett antal synpunkter och frågor kommit upp till 
diskussion som inte riktigt ryms inom uppsatsens syfte. Då vi ändock anser dessa värda 

att nämnas avslutar vi uppsatsen med att presentera några eftertankar.  
 
 
9.1 Eftertankar    
I samband med våra empiriska undersökningar har det framkommit att förtroendet för det 
svenska näringslivet inte har upplevts som skadat. De skandaler som uppdagats i exempelvis 
USA har varit av mycket större omfattning och påverkat aktieägarna i långt större 
utsträckning än vad de skandaler som uppdagats i Sverige anses ha gjort. Med anledning av 
detta kan också den försiktiga väg som Sverige valt i form av en självreglerande kodifiering 
inom området bolagsstyrning försvaras. Vi har redan tidigare dragit slutsatsen om att 
företagen faktiskt kommer att tillämpa koden då den är ett av kraven i Stockholmsbörsens 
noteringsavtal, men däremot kommer den inte att ge några samhällsekonomiska vinningar till 
följd av att koden ökar förtroendet för det svenska näringslivet. I ett vidare perspektiv 
kommer ändock koden bidra till den samhällsekonomiska effektiviteten. Vi menar att 
företagen genom att tillämpa koden på ett, för det enskilda företaget, ändamålsenligt sätt 
bidrar till en större medvetenhet om de ekonomiska vinningar företaget har att dra till följd av 
en mer strukturerad intern kontroll. Och kan företaget dra ekonomiska vinningar gynnas även 
samhället i ett andra steg.  
   För att koden fortsättningsvis skall kunna bidra till den samhällsekonomiska effektiviteten 
och för att den skall få en fortsatt genomslagskraft i det svenska näringslivet är det av stor vikt 
att dessa frågor ej faller i glömska utan fortsätter att utvecklas. I Sverige tillkom i februari 
2005 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, med uppgiften att vårda och vidareutveckla koden 
genom att tillvarata erfarenheter från den praktiska tillämpningen av koden samt vara 
uppmärksam på den internationella utvecklingen inom området (www.bolagsstyrning.se). Då 
en mer stringent lagstiftning inom området inte anses vara önskvärd, kan kollegiet i vår 
mening komma att fungera som den nödvändiga förvaltare som krävs för att kodens aktualitet 
skall bibehållas. Samtidigt påverkas den svenska modellen av de riktlinjer EU kan komma att 
föreslå - även om det inte är troligt att EU väljer att gå en hårdare amerikaniserad väg inom 
bolagsstyrningsområdet.  
   För att slutligen återknyta till förtroendet för det svenska näringslivet vill vi framhålla att 
detta omöjligt går att reglera fram oavsett om regleringen är tvingande eller frivillig. Som 
Hammarskiöld och Hein (2004-2005) samt några av respondenterna uttryckte det så går det 
helt enkelt inte att fullt ut skydda sig mot bedrägerier och misskötsel av företag. Den individ 
som har för avsikt att göra sig skyldig till oegentligheter kommer att göra det oavsett 
regleringsform.   
 
    
    

U 
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B I L A G A  1  –   

 
I N T E R V J U U N D E R L A G   
E M P I R I  -  R E V I S O R E R  

 
 
 
 

Tack för att Du har möjlighet att medverka i vårt uppsatsarbete! 
 

Vår ambition med denna intervju är att öppna upp för ett samtal kring den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen som ”Svensk kod för bolagsstyrning” föreskriver att 
berörda företag skall upprätta. Det är Dina uppfattningar, erfarenheter och åsikter som är det 
centrala då Du besitter yrkesmässiga expertkunskaper inom detta område i egenskap av att Du 
är yrkesverksam revisor. Nedan följer de frågor som vi avser att utgå ifrån vid 
intervjutillfället. Vi vill dock påpeka att då vårt uppsatsarbete är en ständigt fortgående 
process finns risk för eventuella mindre förändringar. 
  
Intervjun består av fyra olika delar, där vi avser att ta upp 

- Din bakgrund som revisor. 
- Din uppfattning om revisorns granskning av styrelsens rapport om intern kontroll 

avseende den finansiella rapporteringen. 
- Din uppfattning om företagens arbete med intern kontroll avseende den finansiella 

rapporteringen. 
- Övriga kommentarer och synpunkter 

 
Väl mött,  
 
Frida Molin & Elin Witt 
 
 
 
Avsnitt 1 - Din bakgrund som revisor 
 
Hur länge har Du varit verksam som revisor? 
 
Inom vilket område jobbar Du främst?  
 
 
Avsnitt 2 - revisorns granskning av styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen 
 
Hur är Din generella uppfattning om hur införandet av ”Svensk kod för bolagsstyrning” har 
mottagits av revisionsbranschen?  
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Är det några specifika delar av ”Svensk kod för bolagsstyrning” som speciellt har upplevts 
som positivt eller negativt?  
 
Har denna attityd till ”Svensk kod för bolagsstyrning” på något sätt förändrats sedan 
införandet? 
 
Hur kommer Din granskning av den interna kontrollen att förändras med anledning av det 
uttalande Du som revisor skall göra över styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen som enligt ”Svensk kod för bolagsstyrning” skall upprättas?   
 
Tror Du att Din yrkesmässiga granskning av styrelsens rapport om intern kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen kommer att påverka dess innehåll och tillförlitlighet?  
 
Tror Du att denna granskning kommer att leda till att det uppstår skillnader i hur styrelsens 
rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen och 
bolagsstyrningsrapporten upprättas och utformas? 
 
Upplever Du att företagen uttrycker önskemål om att även bolagsstyrningsrapporten granskas 
av Dig som revisor?  
 
Vi uppfattar det som att den arbetsgrupp som arbetat med utformandet av ”Vägledning, 
styrelsens rapport om intern kontroll” vill minimera risken för att styrelsens rapport om intern 
kontroll avseende den finansiella rapporteringen blir standardiserad. Hur anser Du att 
styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen bör utformas?  
 
 

Avsnitt 3 - Din uppfattning om företagens arbete med intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen 
 
Hur är Din generella uppfattning om hur införandet av ”Svensk kod för bolagsstyrning” har 
mottagits av de berörda företagen?  
 
Är det några specifika delar av ”Svensk kod för bolagsstyrning” som Du har uppfattat att de 
berörda företagen upplever som speciellt positivt eller negativt?  
 
Har denna attityd till ”Svensk kod för bolagsstyrning” på något sätt förändrats sedan 
införandet?  
 
Hur anser Du att de berörda företagen arbetar med implementeringen av ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” med avseende på styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen?  
 
Ser Du att det har skett några övergripande förändringar i hur de berörda företagen arbetar 
med sin interna kontroll? 
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Avsnitt 4 – Övriga synpunkter och kommentarer 
 
Vilka långsiktiga effekter tror Du att styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen kommer att få? 
 
Har Du upplevt att någon av Dina klienter som initialt inte omfattas av koden ändå har 
uttryckt intresse för eller informerat sig om vad ”Svensk kod för bolagsstyrning” innebär för 
dem? 
 
Ser Du några andra sätt än ”Svensk kod för bolagsstyrning” som medel för att reparera 
näringslivets skadade förtroende?  
 
Finns det något som Du anser är av vikt och som Du anser att vi har förbisett? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  Referat  Empir i  -  Rev isorer  -  
 
 

 
 

Mol in  &  Wi t t  2005  
 

- 46 - 

 
B I L A G A  2  -   

 
R E F E R A T  E M P I R I  -  R E V I S O R E R     

 
 
 

Samtal med Håkan Andréasson, Lindebergs Grant Thornton 
Håkan Andréasson har arbetat i över trettio år som revisor för Lindebergs Grant Thornton - en 
revisionsbyrå riktad mot små och medelstora företag där ett 15-tal klienter från 
Stockholmsbörsens O-lista i det initiala skedet inte omfattas av koden. Andréasson är även 
verksamhetsansvarig för redovisningsfrågor hos Lindebergs Grant Thornton och sitter 
dessutom med i FARs redovisningskommitté.  
 
Revisionsbranschen och granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll  
Eftersom revisionens ändamål är att bringa ordning och reda har revisionsbranschen sett 
positivt på koden – såväl under förarbetet som efter införandet. Det som har upplevts särskilt 
intressant är dess inverkan på samspelet mellan revisorn och företagets ledning samt olika 
slag av kommittéer, medan det som upplevts negativt är näringslivets önskan om att revisorn 
skall uttala sig om styrelsens rapport om intern kontroll. Denna inställning är dock troligtvis 
temporär och grundar sig i att näringslivet ansåg att den granskning som revisorn 
ursprungligen skulle göra var alltför intetsägande. Istället framfördes då ett önskemål om att 
revisorns uttalande skulle vara mer konkret eftersom företagen alltid upplever ett uttalande 
positivt då det öppnar upp för diskussion om vad som bör ändras eller förbättras i en rapport. 
FAR menar dock att revisorn inte har något att stämma av den interna kontrollen mot 
(revisorn måste kunna peka på varför något förhåller sig på ett visst sätt), och detta upplevs 
som ett problem - inte minst när det gäller de större företagen som har internationella 
investerare som sätter stor vikt vid en revisors uttalande. En granskning så som näringslivet 
vill ha den riskerar då att sätta revisorn i en skadeståndssituation, och eftersom problemet 
ännu inte är löst så blir det i dagsläget helt enkelt ingen granskning av styrelsens rapport om 
intern kontroll inför bokslutet 2005.   
   Begreppet intern kontroll har blivit ett modeord. Från att ha inneburit att rita flödesscheman 
har det kommit att innebära såväl substansgranskning som analytisk granskning. ISA (som 
styr revisorns granskning) poängterar i dag alltmer vikten av att granska den interna 
kontrollen, och för revisorns del har Lindebergs Grant Thornton med anledning av koden 
därmed tagit fram ett helt nytt granskningsverktyg för intern kontroll.  
   Precis som med årsredovisningen föreligger det risk för att vissa delar av styrelsens rapport 
om intern kontroll blir standardiserad, men den oro som nog funnits över detta motverkas av 
att koden är uppbyggd efter principen ”följ eller förklara” - där förklaringen till en avvikelse 
är högst individuell. Koden innehåller också så pass mycket nytt för företagen att det skulle 
vara konstigt om de alla skulle skriva samma sak. Även önskemål om granskning av 
bolagsstyrningsrapporten är något som är mycket individuellt – en del företag föredrar att ha 
en tät kommunikation med revisorn medan andra är mer bestämda över hur de vill ha det. 
Revisorn kommer dock i vilket fall som helst att ta del av bolagsstyrningsrapporten eftersom 
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den kommer att ingå i samma dokument som företagets årsredovisning och därmed blir den 
också föremål för revisorns totala granskning.  
    
Företagen och arbetet med intern kontroll   
Företagen har inte upplevt någon speciell del av koden som särskilt positiv eller negativ. Det 
som dock uppmärksammats i media – och det som företagen yttrade sig mot i kodens 
remissrunda – var en del udda specifika detaljer och att koden som helhet var just alltför 
detaljstyrd. Bland annat stod det i koden att om en styrelseledamot var över en viss ålder så 
skulle företaget tvingas att förklara detta, men det är ju knappast så att ett företag står eller 
faller beroende på en styrelseledamots ålder. Efter kritiken mot detaljstyrningen mjukades 
koden upp, men det är svårt att i detta skede se några övergripande attitydförändringar hos 
företagen. Vid en debatt om koden som anordnades av Finforum visade de större bolag som 
fanns närvarande ett mycket stort intresse för den interna kontrollen. Det verkar som att flera 
företag redan har lagt ned mycket energi på att arbeta med den interna kontrollen, även om 
implementeringsperioden har varit kort. Koden var ju ute på remiss redan under 2004, vilket 
innebär att företagen varit mentalt förberedda på vad som komma skall, men hur långt 
företagen har kommit i sin implementeringsprocess är också beroende av dess storlek. Många 
av de stora företagen berörs ju även av Sarbanes-Oxley Act (SOX) och har därmed varit 
tvungna att inleda arbetet med att se över sin interna kontroll redan innan införandet av koden. 
När det gäller de mindre företagen är det svårare att se hur långt de egentligen kommit med 
sitt arbete, och många innovativa och affärsfokuserade företag tycker att diskussioner om den 
interna kontrollen tar tid från att istället diskutera affärsmöjligheter. Men, även den mest 
motvillige styrelseledamot måste inse fördelarna med att arbeta med den interna kontrollen – 
en skandal kostar ju så oändligt mycket pengar.  
   Bland de företag som ännu inte omfattas av koden är det troligt att det finns ett övergripande 
intresse, även om det kanske inte diskuteras i familjeföretagen. Det finns även företag av 
allmänt intresse som diskuterar huruvida de skall bifoga någon form av rapport till 
årsredovisningen eller ej.  
 
Kodens fortlevnad och utveckling  
Kodens långsiktiga effekter är beroende av hur den utvecklas, och det finns givetvis risk för 
att intresset kring bolagsstyrning och intern kontroll försvinner som en rökpuff om inte media 
uppmärksammar det. Vid Finforums debatt menade Thomas Nicolin, VD för Alecta och 
tidigare VD för tredje AP-fonden, att företag inför bokslutet 2005 inte borde vara rädda för att 
avvika från koden eftersom det skapar debatt och samtidigt motverkar en standardisering. 
Detta leder till att koden kan fortsätta att utvecklas och inte somnar in – vilket i princip är 
fallet med Combined Code i England. Där fanns det ett stort intresse för den interna 
kontrollen som nu har försvunnit. Genom att avvika från koden öppnas det också upp för att 
företagens rädsla för att blotta sig genom avvikelse försvinner. När de första rapporterna från 
bokslutet 2005 kommer ut under våren 2006 så är det också troligt att intresset för koden åter 
kommer att väckas. Anders Haskel (ekonomijournalist på Veckans Affärer) menade dock vid 
Finforums debatt att det kanske inte finns ett så stort nyhetsvärde i företagens arbete med 
koden - men eftersom många företag ser egenvärdet i att förbättra den interna kontrollen 
kommer de naturligtvis att titta på varandras rapporter. Sinsemellan har också många företag 
redan i dag ett informellt samarbete där de utbyter erfarenheter kring den interna kontrollen - 
något som också pekar på intresset kring koden samtidigt som det bidrar till dess utveckling.   
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   Det finns en långsiktighet i implementeringen av koden just med avseende på den 
finansiella rapporteringen, men i dess utveckling är det viktigt att såväl företag som revisorer 
och investerare tar sitt ansvar. Även om koden inte är lagstiftad så måste företagen ta fram en 
bolagsstyrningsrapport och en rapport om den interna kontrollen. Samtidigt vill näringslivet 
naturligtvis ha kvar kodens självreglerande ansats och därför är det också upp till företagen att 
hålla debatten kring koden levande. Genom att arbeta med den interna kontrollen och visa att 
den självreglerande ansatsen fungerar kan näringslivet också undvika att blanda in för många 
myndigheter i utvecklingen av koden. I detta har även revisorn sitt ansvar när det gäller att 
lyfta fram väsentliga brister som ett företag uppvisar i sin interna kontroll, och investerarna 
måste ha synpunkter på företagens arbete och kräva information av dem.  
   Om företagen lägger ned energi på att tillämpa koden och faktiskt försöker göra något bra 
av den så kommer också förtroendet för det svenska näringslivet att öka. Det faktum att 
styrelsen i och med koden måste uttala sig om bolagsstyrningen och hur den interna 
kontrollen fungerar gör att det blir näst intill straffbart om det visar sig att uttalandena inte 
stämmer. Detta är ett mycket effektivt sätt att förebygga oegentligheter. Ärlighet är viktigt, 
men samtidigt är det inte troligt att något företag kommer att gå ut med att de har dålig intern 
kontroll, utan det kommer naturligtvis att uttryckas i termer av ”att detta passar oss inte, vi 
tycker inte att det här är bra och därför gör vi så här istället”.  I samband med att boksluten för 
2005 presenteras kommer naturligtvis Stockholmsbörsen att titta på företagens rapporter om 
bolagsstyrningen och den interna kontrollen, och dessa kommer troligtvis att granskas av 
Övervakningspanelen (som i dag granskar noterade företags finansiella rapportering förf. 
anm.).  
     
Intresset för koden hos O-listade företag 
På O-listan finns en del mycket små företag som i princip blir kvävda av alla regler – det 
gäller såväl koden som nya IFRS-regler. Dessa företag kan inte riktigt hantera alla krav och 
ser koden som ett nödvändigt ont eftersom ett litet företag har mindre behov av formaliserade 
regler. 
 
 
Samtal med Peter Strandh, Ernst & Young  
Peter Strandh har arbetat som revisor och konsult sedan 1980 och blev auktoriserad 1989. I 
dag arbetar han på Ernst & Young med börsnoterade och SEC-registrerade företag och är 
ansvarig för Risk Advisory Services bestående av - Business Risk Services som handhar 
frågor som exempelvis internrevision, riskhantering och program assurance TSRS som främst 
arbetar med IT-revision och IT-säkerhet och Fraud - en grupp som arbetar med bedrägerier. 
Strandh är även Certified Internal Auditor (CIA).  
 
Revisionsbranschen och granskningen av styrelsens rapport om intern kontroll  
Revisionsbranschen har generellt sett mottagit koden positivt eftersom företagen kommer att 
ha nytta av att analysera den interna kontrollen samtidigt som vikten av externrevision ökar 
och det blir mer fokus på revisorns roll som företrädare för aktieägarna. I detta finns det 
dessutom en kommersiell fördel för revisionsbranschen där intressanta arbetsuppgifter öppnar 
upp för att fler och bättre medarbetare kan rekryteras. Inställningen till koden har inom 
revisionsbranschen inte förändrats sedan införandet den första juli, men det har varit mycket 
debatt och flitiga diskussioner kring bolagsstyrningsrapporten och styrelsens rapport om 
intern kontroll. Med utgångspunkt i erfarenheterna efter införandet av Sarbanes-Oxley Act 
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Section 404 (SOX 404) i USA har företagen varit rädda för att koden skall leda till ett 
omfattande arbete medan revisorerna varit oroliga för huruvida de skall kunna uttala sig om 
det arbete företagsledningen bedrivit.  
   I dag granskas den interna kontrollen i begränsad omfattning som en del av 
förvaltningsrevisionen för att bland annat kunna utvärdera omfattningen på den 
substansgranskning som skall genomföras. Denna granskning genomförs med relativt 
begränsade resurser, men i och med koden måste revisorn granska styrelsens information om 
den interna kontrollen att den är av tillräckligt god kvalitet - vilket leder till att revisorn måste 
lägga ned mer tid på granskningen. I ett första förslag var det meningen att revisorn skulle 
granska styrelsens rapport om intern kontroll i form av ”agreed-upon procedures” (revisorn 
granskar men uttalar sig ej om rapportens innehåll), men företrädare för näringslivet ansåg 
inte att detta var tillräckligt. Om rapporten nu skall granskas av revisorn menar företagen att 
de också vill ha ett uttalande, dels för att aktieägare och investerare vill att revisorn uttalar sig 
om innehållet och rapporterar till marknaden och dels för att det finns förväntningar om att det 
är detta revisorn skall göra.  
   I den vägledning till styrelsens rapport om intern kontroll som FAR varit med att utveckla 
klargörs hur företagsledningen skall arbeta med denna, men däremot sägs ingenting om hur 
den skall granskas av revisorn. FAR arbetar därför nu med att ta fram en revisionsstandard 
som skall bana väg för hur arbetet med och rutiner kring granskningen av styrelsens rapport 
om intern kontroll skall genomföras samt vilken typ av avrapportering som skall göras. När 
SOX 404 infördes i USA utvecklades ingen vägledning för företagen, utan det var 
revisionsrekommendationen som lade grunden för hur företagen arbetar med sin interna 
kontroll. Där gör revisorn egentligen två uttalanden - ett om att företagsledningens 
utvärdering är tillräcklig och ett om att företagsledningens slutsatser enligt revisorn verkar 
sanningsenliga oavsett om företaget har en bra intern kontroll eller ej - och det kan bli som så 
att utvecklingen går åt samma håll i Sverige.   
   I samband med att vägledningen för styrelsens rapport om intern kontroll utvecklades fanns 
en rädsla för att den skulle bli så standardiserad att den blev urvattnad. Det finns därför inget 
krav på att det är just COSO som skall användas som ramverk för den interna kontrollen, men 
då det inte finns så många andra att välja mellan kan det fortfarande bli som så att det blir en 
standardisering. Att detta inträffar är dock egentligen inte beroende av vilket ramverk 
företagen använder sig av utan är mer en effekt av hur mycket arbete och resurser som 
företagen lägger ned på att utvärdera den interna kontrollen. Vidare kommer revisorns 
tillstyrkande när det gäller styrelsens rapport om intern kontroll naturligtvis att påverka dess 
innehåll. Företagsledningen måste uttrycka sig på ett sätt som är lätt att granska, det vill säga 
utan generella uttalanden om det finns en översiktlig tro om att företaget har en god intern 
kontroll. Det revisorn granskar måste vara konkret, vilket medför att styrelsens rapport om 
intern kontroll förmodligen kommer innehålla väldigt precisa beskrivningar av vad företaget 
gjort för att upprätthålla en god intern kontroll. När det gäller bolagsstyrningsrapporten 
kommer pressen inte alls att bli lika stor på företagsledningen, eftersom revisorn inte tvunget 
skall granska denna. Då bolagsstyrningsrapporten ändock kommer att bifogas 
årsredovisningen kommer ju revisorn indirekt att granska den – men inte så ingående som 
styrelsens rapport om intern kontroll.   
 
Företagen och arbetet med intern kontroll   
I början av kodens utveckling förmedlade media en negativ bild av hur företagen upplevde 
den, men nu när ”tåget har gått och allting rullar på” så har bilden förändrats. Det finns inte 
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längre någon mening med att debattera mot något som redan införts och det är helt enkelt inte 
”inne” att vara mot koden. Denna attitydförändring beror naturligtvis till stor del på att 
företagen genom sina intresseorganisationer har fått vara med vid framtagandet av koden och 
dess vägledning för styrelsens rapport om intern kontroll, och få företag kan därför 
argumentera mot att intern kontroll är bra. Det finns dock en oro kring kostnadsaspekten av 
att implementera koden eftersom införandet av SOX 404 i USA blev mycket resurskrävande i 
form av tid och pengar - i synnerhet när det gäller den interna kontrollen - och företagen 
menar att de nya kraven tar tid från den dagliga verksamheten. Denna oro finns dock mest i de 
små företag som omfattas av koden - de större företag som i Sverige även omfattas av SOX 
404 har ju redan implementerat stora delar av kodens krav och påverkas därför inte lika 
mycket. Samtidigt är det ju så att om ett företag vill ha tillgång till publikt kapital så måste det 
också finnas en viss kvalitet som investerarna skall ha rätt till - och kvalitet kostar! 
Investerarna vill naturligtvis veta att de placerar sina pengar i ett företag där företaget har en 
god intern kontroll och där händelser verkligen bokförs på ett riktigt sätt. Intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen handlar ju just om att kvalitetssäkra årsredovisningen 
och räkenskapspåståendena - och detta kan ju vara värt en resurskrävande implementering. 
Dessutom är koden utvecklad efter principen ”följa eller förklara” vilket medför att företaget 
faktiskt kan förklara bort varför de inte har god intern kontroll eller varför de inte analyserat 
verksamheten och inte heller uttalat sig om den interna kontrollen överhuvudtaget 
   En annan aspekt som nog ett fåtal företag har upplevt vid kodens införande är att de ser 
koden som ett straff för de skandaler som uppdagats i pressen men de själva inte haft del i.   
Intresset kring intern kontroll är stort hos de berörda företagen, och de som omfattas av SOX 
404 har redan förändrat sitt arbete med den interna kontrollen, där en tyngdpunkt ligger på 
policys och etiska riktlinjer för att förtydliga vilka regler som gäller för de anställda. Den 
övergripande förändringen i företagens arbete kommer annars att visa sig genom att det blir 
mer strukturerat och formaliserat genom dokumentation och mer stringens. Detta kommer i 
sin tur leda till fokus på den generella miljön med avseende på behörigheter och förändringar i 
IT-systemen varigenom väsentliga affärsprocesser blir genomlysta.  
   Många företag förstår dock inte att det kan krävas mycket arbete med att analysera 
verksamheten, och ofta tror de att de har mer dokumentering och utvärdering på plats än vad 
som faktiskt är fallet. Eftersom revisorn inte kommer att granska styrelsens rapport om intern 
kontroll för bokslutet 2005 och många företag dessutom avvaktar FARs 
revisionsrekommendation så är det också få företag som har påbörjat ett genomgripande 
arbete. Generellt ser dock de berörda företagen väldigt seriöst på införandet av koden och har 
därmed ändå börjat arbeta med sina riskanalyser. De företag som ännu inte omfattas av koden 
uppvisar dock inget synbart intresse att anpassa sig till den, även om staten som ägare till 
några de statliga bolagen har ansett att de bör följa koden.   
  Koden föreskriver även att företaget årligen skall utvärdera behovet av en 
internrevisionsfunktion – något som i dag är mindre vanligt i Sverige i jämförelse med 
förekomsten i amerikanska företag. En viktig del av den interna kontrollen är ju att det finns 
en funktion som utvärderar hur de anställda utför sina arbetsuppgifter. På sikt kan det därför 
bli svårt för företagen att förklara bort behovet av en internrevisionsfunktion även om vi i 
Sverige traditionellt sett har en företagskultur som speglas av hög tillit där vi förutsätter att 
folk gör det de skall göra. Externrevisionen fungerar som kvalitetssäkring gentemot 
aktieägare och investerare, medan internrevisionen fungerar som ledningens eget sätt att 
kunna utvärdera hur verksamheten fungerar.  
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Kodens fortlevnad och utveckling  
Precis som koden kom SOX till i USA för att stärka förtroendet för näringslivet. Även om 
företagen där upplevde implementeringen som jobbig så har ändå analyser visat att det varit 
värt merparten av investeringar/kostnader eftersom förtroendet för näringslivet har stärkts. De 
skandaler som förekommit inom det svenska näringslivet har inte alls drabbat aktieägarna i 
samma utsträckning som de i USA, och den hårda linjen med lagstiftning i USA visar på hur 
viktigt det var för amerikanarna att återskapa förtroendet. För att den något mjukare linjen 
med koden skall lyckas i Sverige gäller det att företagen verkligen sätter sig in i vad som 
måste göras – och att de faktiskt gör det! Om inte företagen tar det seriöst och revisorerna inte 
reagerar kan det komma att smälla ordentligt när något väl händer. I Sverige finns dock redan 
ett informellt utbyte av åsikter och iakttagelser mellan de företag som arbetar med SOX 404, 
och genom detta drivs också utvecklingen av koden framåt.  
   Koden kommer att leva kvar – inte minst med tanke på att intresset, förståelsen för och 
vikten av intern kontroll kommer att öka då företagen förstår kopplingen mellan investeringar 
i stora kontrollsystem och upptäckten av svagheter. Investerare och aktieägare ställer 
dessutom ökade krav på öppenhet och transparens (det visar bland annat en undersökning som 
Ernst & Young gjort gällande vad investerare tycker är viktigt) vilket kan leda till – om 
företagen tar detta till sig – att värdet på aktien ökar eftersom investeraren tar en mindre risk 
om denne investerar i en kontrollerad verksamhet. Ett företag som öppet visar information om 
att den interna kontrollen är svag löper därmed risk för att straffas av marknaden, men 
samtidigt visar erfarenheterna från USA och SOX att det är de företag som inte utvärderar sin 
interna kontroll alls som straffas hårdast av marknaden. Ett företag som identifierar och öppet 
delar med sig av sina svagheter kan också visa på hur de ständigt förbättrar sig. I detta har 
också media en viktig roll i kodens utveckling beroende på hur de rapporterar och beskriver 
vad som sker – i synnerhet när det går snett för ett företag.  
   I övrigt är det främst företagen själva som måste se till att utvecklingen av koden drivs 
framåt, men EU-direktiv och utveckling av SOX och COSOs ramverk kommer förstås också 
att påverka kodens framtid. Mycket kommer dock visa sig beroende på vilken typ av rapporter 
som kommer ut på marknaden, och där har även revisorerna och FAR sitt ansvar. 
 
Intresset för koden hos O-listade företag 
De O-listade företagen är ofta små och i förhållande till sin storlek har de ingen buffert för så 
resurskrävande åtgärder som att implementera koden. Dessutom är ofta behovet av intern 
kontroll mindre i dessa små företag eftersom det inte är så stora avstånd mellan medarbetare 
och ledning.  
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B I L A G A  3  –   

 
I N T E R V J U U N D E R L A G   

E M P I R I  -  F Ö R E T A G  
 
 
 
 

Tack för att Du har möjlighet att medverka i vårt uppsatsarbete! 
 
Vår ambition med denna intervju är att öppna upp för ett samtal kring den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen som ”Svensk kod för bolagsstyrning” föreskriver att 
Ni som berört företag skall upprätta. Nedan följer de övergripande frågor vi avser att utgå 
ifrån vid intervjutillfället, och vår ambition är Du som representant för Ditt företag framför 
det som varit centralt ur företagets perspektiv. Vi vill dock påpeka att då vårt uppsatsarbete är 
en ständigt fortgående process finns risk för eventuella mindre förändringar. 
  
Intervjun består av fyra olika delar, där vi avser att ta upp 

- Din yrkesverksamma bakgrund och företagspresentation. 
- Den generella uppfattningen om ”Svensk kod för bolagsstyrning” som helhet.  
- Arbetet med den interna kontrollen inom det företag Du representerar. 
- Övriga kommentarer och synpunkter. 

 
Väl mött,  
 
Frida Molin & Elin Witt 
 
 
 
Avsnitt 1 - Din yrkesverksamma bakgrund och företagspresentation 
 
Vilken är Din roll inom företaget? 
 
Berätta lite kort om företaget Du arbetar för! Exempelvis bransch, antal anställda etc.  
 
 
 
Avsnitt 2 – Den generella uppfattningen om Svensk kod för bolagsstyrning som helhet 
 
Hur har Ditt företag mottagit införandet av ”Svensk kod för bolagsstyrning” som helhet? 
 
Hur har Du upplevt diskussionen inom företaget kring införandet?  
 
Är det något som speciellt har upplevts positivt eller negativt? 
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Hur ser Ni inom företaget på principen ”följ eller förklara” som ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” är uppbyggd kring?  
 
Vilka effekter ser Du att ”Svensk kod för bolagsstyrning”  som helhet får på Ditt företag ur ett 
långsiktigt perspektiv? 
 
 
 
Avsnitt 3 – Arbetet med den interna kontrollen inom det företag Du representerar 
 
Hur har arbetet med den interna kontrollen inom det företag Du representerar förändrats sedan 
”Svensk kod för bolagsstyrning” aktualiserades?  
 
Hur arbetar Ni inom företaget rent konkret med att utvärdera den interna kontrollen i enlighet 
med ”Svensk kod för Bolagsstyrning”? 
 
På vilket sätt arbetar Ni inom företaget med internrevision?  
 
Har den vägledning som tagits fram för styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen bidragit till att tydliggöra vad som förväntas av Er som företag?  
 
Vilka långsiktiga effekter tror Du som representant för Ditt företag att styrelsens rapport om 
intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen kommer att få? 
 
Hur ser Du som representant för Ditt företag på revisorns granskning av styrelsens rapport om 
intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen?  
 
Hur tror Du som representant för Ditt företag att avvikelser från ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” när det gäller den interna kontrollen kommer att bemötas av marknaden? 
 
 
 
Avsnitt 4 – Övriga synpunkter och kommentarer 
 
Ser Du som representant för Ditt företag några andra sätt än ”Svensk kod för bolagsstyrning” 
som medel för att reparera näringslivets skadade förtroende?  
 
Finns det något som Du anser är av vikt och som Du anser att vi har förbisett? 
 
 
 


