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Sammanfattning 
 
Syfte:  Avsikten med föreliggande arbete är att undersöka hur företag har 

påverkats av, och hur de upplever, ”Svensk kod för 
bolagsstyrnings” reglering av den interna kontrollen med avseende 
på den finansiella rapporteringen. 

 
Metod: Vi har utifrån en kvalitativ ansats genomfört semi-strukturerade 

intervjuer med fyra sakkunniga för att samla in data. Vi har 
kommit i kontakt med våra respondenter genom ett 
bekvämlighetsurval. Vår undersökning bygger även på studier av 
befintligt material i form av litteratur, databaser och tidskrifter 
samt information på Internet. 

 
Resultat: Vår slutsats är att majoriteten av företagen har haft, och har 

fortfarande, en kritisk inställning till Svensk kod för 
bolagsstyrning. Regleringen upplevs av dessa som onödig och att 
den medför en utökad byråkrati samt att det till mångt och mycket 
handlar om en kodifiering av praxis. Vi tycker att en debatt om 
enande av definitionen av intern kontroll är berättigad. Vi anser att 
Svensk kod för bolagsstyrning har bidragit till ökat fokus på 
bolagsstyrning och intern kontroll vilket upplevs som övervägande 
positivt, samt bidragit till en ökad transparens, men vi tror inte att 
den kan förhindra skandaler. 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund, med ändamål att belysa vårt val av ämne 
samt att ge en introduktion till den problemdiskussion som ligger till grund för våra 
forskningsfrågor och uppsatsens syfte samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Under senare år har ett antal omtalade företagsskandaler skakat näringslivet vilket har skyndat 
på debatten kring bolagsstyrning. Internationellt är Enron, Worldcom och Parmalat välkända 
exempel och i Sverige är skandalen i Skandia den mest omtalade. Skandalerna har orsakat att 
investerare tappat i förtroende gentemot företagen på kapitalmarknaden och för att återvinna 
detta förtroende och för att skapa en ökad insyn i företagen har en reglering av hur bolagen 
styrs blivit nödvändig. Corporate governance, eller bolagsstyrning som är den svenska 
benämningen, handlar om att bolag skall styras med alla aktieägares intresse av god 
avkastning på det kapital de investerat som ledstjärna (www.bolagsstyrning.se1). För att 
förbättra bolagsstyrningen har de flesta länder på senare år infört någon form av lag eller 
självreglering på detta område.  
 
Den moderna utvecklingen av bolagsstyrning startade i USA under 1980-talet då ett antal 
starka och egenmäktiga företagsledningar, i stora börsnoterade bolag, ansågs agera på ett sätt 
som avvek från ägarnas intressen. Detta fick ett antal ledande institutionella ägare att reagera, 
och agera i form av formulerandet av riktlinjer för hur man ansåg att bolagen borde styras, så 
kallade corporate governance guidelines.(www.bolagsstyrning.se2)  
 
I Europa startade utvecklingen av bolagsstyrning i Storbritannien på 1990-talet där Cadbury-
rapporten presenterades 1992 som ett resultat av ett antal företagsskandaler i slutet av 1980-
talet. Denna rapport följdes av ett antal liknande rapporter kring bolagsstyrning som 
sedermera sammanställdes och utmynnade i den brittiska koden för bolagsstyrning, Combined 
Code. Denna kod har givits ut i flera upplagor och den senaste utkom i juli 2003. Även i andra 
länder inom Europa och flertalet länder i övriga världen har det, kring millennieskiftet, 
framkommit ett stort antal koder för bolagsstyrning. (www.bolagsstyrning.se2) 
 
Som en reaktion på skandalerna i USA arbetades en lag rörande bolagsstyrning fram och i juli 
2002 trädde denna Sarbanes-Oxley Act (nedan kallad SOX) i kraft (Sarbanes-Oxley Act of 
2002). Så långt som att stifta en lag har man inte gått i Sverige, men däremot har en Svensk 
kod för bolagsstyrning (nedan kallad koden) tagits fram som är en mildare reglering än SOX. 
Den svenska koden har samma övergripande syfte som SOX, nämligen att förbättra 
bolagsstyrningen och därigenom främja förtroendet för näringslivet på kapitalmarknaden. 
Genom detta hoppas de styrande organ från regeringen och svenskt näringsliv kunna attrahera 
såväl svenskt som internationellt riskkapital till svenska företag (SOU  2004:46, s. 8).   
 
Sverige var ett av de sista Västeuropeiska länderna att införa en kod för bolagsstyrning och en 
av anledningarna till detta är att den svenska Aktiebolagslagen i ett internationellt perspektiv 
är väl utvecklad vad gäller bolagsstyrning. Den svenska koden bygger på Aktiebolagslagen 
och ska vara ett självreglerande komplement till lagstiftningen på området. Den svenska 
koden presenterades av Kodgruppen 16 december, 2004 och började gälla, för samtliga bolag  
på Stockholmsbörsens A-lista samt bolag på O-listan med ett börsvärde på över 3 miljarder, 1 
juli, 2005. (www.bolagsstyrning.se3) 
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1.2 Problemdiskussion 
Förslaget att Sverige skulle införa en kod för bolagsstyrning möttes till en början av stor oro 
och många kritiska röster. Det som avskräckte bolagen i det inledande skedet var de stora 
kostnader den amerikanska motsvarigheten, SOX, fört med sig. De svenska företagen var 
oroliga för att anpassningen till koden skulle kräva för mycket formalia och byråkrati vilket 
skulle innebära att man tog för mycket tid från affärstransaktionerna. (Balans 2005, nr. 12) 
Det var med andra ord svårt för företagen att se att en utökad och mer systematisk intern 
kontroll skulle kunna medföra ett tydligt värde för affärerna (Thunholm & Dahlström, 2006, 
s. 10). 
 
Oron i de svenska företagen var berättigad då regelsystemet som infördes i USA visat sig bli 
mycket dyrt. En konsekvens av införandet av SOX var att företagen tvingats betala 30 till 40 
procent mer för konsulttjänster i och med anpassningen till det nya regelverket, vilket ledde 
till hård kritik från det amerikanska näringslivet. Framförallt var det de stora kostnaderna för 
uppbyggnaden av system för att leva upp till SOX 404, som reglerar internkontroll, som 
möttes av hård kritik. (Balans 2003, nr 10)   
 
Trots att regleringen av internkontrollen i koden inte är lika omfattande som i SOX fanns det, 
och finns fortfarande, en oro för att anpassningen till dessa regler blir mycket omfattande och 
resurskrävande. I remissbehandlingen av kodförslaget framkom synpunkter att kodens 
resonemang kring krav och redovisning av intern kontroll är alltför långtgående och därmed 
också onödigt kostnadskrävande (SOU 2004:130, s. 42). Initialt tar processen att utöka och 
systematisera samt dokumentera den interna kontrollen onekligen mycket energi och resurser 
i anspråk från företagen. Detta gäller inte minst i implementeringsskedet då företagen ska 
skapa dessa rapporter för första gången.  
 
SOX har trots den svidande kritiken inte bara medfört nackdelar och kostnader utan det finns 
undersökningar som pekar på att lagen även medfört fördelar för företagen. I en aktuell artikel 
från Harvard Business Review (Wagner & Dittmar, 2006) berättar ett antal företagsledare i 
stora företag att SOX medfört en effektivare verksamhet på många sätt. Frågan är hur koden 
påverkar svenska företag. 
 
Kodens införande föregicks av en omfattande debatt om dess vara eller icke vara. I 
Kodgruppens betänkande nämns att bland andra L E Lundbergsföretagen och H&M anser att 
koden endast har relevans för företag med en stor andel institutionellt ägande medan företag 
med en tydlig och aktiv privatägare inte bör omfattas av den. Nordstjernan ansåg att den 
reglering som behövs av marknaden endast ska skötas av lagstiftningen och inte av en 
självreglerande kod. Trots dessa kritiska röster var en övervägande majoritet av 
remissinstanserna för införandet av en kod för bolagsstyrning. (SOU 2004:130, s. 5) En fråga 
som väcks är hur svenska företag ser på koden idag, efter införandet.  

1.2.1 Forskningsfrågor 
Ovanstående problemdiskussion mynnar ut i ett antal övergripande forskningsfrågor som vi 
anser vara intressanta. Dessa forskningsfrågor är följande: 
 

 Skapas ett högre förtroende från kapitalmarknaden gentemot företagen i och med 
införandet av koden? 

 
 Hur har bolagsstyrningen i Sverige påverkats av koden och hur upplever företagen 

införandet av koden? 
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 Hur har regleringen av intern kontroll i koden påverkat företagen och hur upplever 

företagen dessa regler?  
 

 Vilka för-, respektive nackdelar ser företagen med regleringen av den interna 
kontrollen och står kostnaderna i proportion till den nytta koden medfört? 

 
 Hur påverkar koden företag i jämförelse med SOXs inverkan? 

1.3 Syfte 
Vi avser att undersöka på vilket sätt de företag vi intervjuar har påverkats av, och hur de 
upplever, kodens reglering av den interna kontrollen med avseende på den finansiella 
rapporteringen. 

1.4 Avgränsningar 
Då en undersökning om kodens inverkan på bolagsstyrningen i stort blir en alldeles för 
omfattande studie har vi avgränsat vår undersökning till att fokusera på kodens regler om den 
interna kontrollen. Vidare har vi avgränsat oss från att jämföra om kostnaderna står i 
proportion till nyttan då vi anser att detta ännu är för tidigt att studera. Vi har även avgränsat 
oss från att undersöka huruvida koden skapar förtroende på kapitalmarknaden gentemot 
berörda företag, samt hur kodens regler förhåller sig till SOX.  

1.5 Vår referensram 
Vi är medvetna om att det inte går att göra en värderingsfri undersökning. Med detta menat att 
vi båda har med oss en förförståelse och vissa värderingar in i själva arbetet som kommer att 
påverka undersökningen på ett eller annat sätt. Genom en kort reflektion och beskrivning av 
vår bakgrund hoppas vi kunna göra läsaren införstådd med vårt sätt att undersöka, tolka och 
förmedla de data vi samlat in i samband med denna studie. 
 
Vi är studenter som läser 6: e terminen på Företagsekonomiska Institutionen, School of 
Business, Stockholms Universitet med inriktning mot redovisning/revision och detta har 
påverkat oss i vårt val av forskningsområde. Vår begränsade erfarenhet av vetenskaplig 
forskning leder till en mängd nya ställningstaganden för oss. Ett exempel på detta är att vi 
ännu inte har någon väl utvecklad ståndpunkt vad gäller kunskapsteoretiska och ontologiska 
frågeställningar. Vi har därmed inte heller någon förutfattad mening om hur forskning ska 
bedrivas och hur man ska gå tillväga för att forskningen ska ge ett tillfredställande resultat. 
Med utgångspunkt av detta har vi under avsnittet metod en mer omfattande presentation av 
viktiga begrepp inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet som rör dessa 
ställningstaganden. 
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1.6 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 

Kapitel 2 

Kapitel 3 

Kapitel 4 

Kapitel 5 

Kapitel 6 

Inledning. I detta kapitel presenteras en bakgrund och en 
problemdiskussion, som i sin tur mynnar ut i problemformuleringen och 
syftet med undersökningen samt dess avgränsning. 

Metod. Här behandlas såväl den teoretiska metodaspekten som det 
praktiska tillvägagångssätt vi tillämpat för att samla in data.  

Teori. Den teoretiska referensramen som uppsatsen bygger på 
presenteras i detta kapitel, vilket omfattar de regleringar och teorier som 
berör vårt undersökningsämne.  

Empiri. I detta kapitel presenterar och sammanställer vi de viktigaste 
delarna av det empiriska materialet som undersökningen genererat. 

Analys. I det här avsnittet kopplar vi samman de empiriska data som vi 
samlat in med den teoretiska referensram vi presenterat. 

Slutsatser. De slutsatser som undersökningen genererat presenterar vi i 
detta kapitel och som avslutning ges en reflektion om studien med 
förslag till vidare forskning inom området. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi den teoretiska metodansatsen som ligger till grund för vår 
empiriska studie. Avsnittet utgör vidare en presentation av det praktiska tillvägagångssättet 
som vi tillämpat för att samla in undersökningsdata. 

2.1 Teoretisk metod 

2.1.1 Kunskapsteoretiska frågor 
Epistemologisk frågeställning, som är detsamma som kunskapsteoretisk frågeställning, 
handlar om vad som är, eller vad som ska betraktas som kunskap inom ett ämnesområde. 
Huvudfrågan inom samhällsvetenskaplig forskning är huruvida man bör eller kan studera den 
sociala verkligheten utifrån samma principer, metoder och verklighetsbild som 
naturvetenskapen tillämpar. De två motpolerna i detta sammanhang är den kunskapsteoretiska 
uppfattningen som kallas positivism och den som kallas hermeneutik. (Bryman, 2002, s. 24) 
 
Positivismen är den ståndpunkt som förespråkar en användning av naturvetenskapliga 
metoder vid studiet av den sociala verkligheten och alla dess aspekter. Detta innebär att endast 
det som går att iaktta ska vara objekt för vetenskapen då vetenskapliga utsagor måste kunna 
verifieras med empiriska data. Vidare är positivismen av den uppfattningen att vetenskapens 
mål är att förklara fenomen, det vill säga söka orsak-verkan-samband. Lagbundenheter eller 
generaliserbara kausalitetssamband är ett annat av de viktiga målen med samhällsvetenskapen 
och man bör enligt detta synsätt även göra åtskillnad mellan fakta och värderingar vid 
forskningen. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39) 
 
Hermeneutiken är helt emot användningen av naturvetenskapliga metoder och lägger vikten 
på förståelse och tolkning snarare än förklaring. Detta innebär att man upplever en skillnad 
mellan fysiska och sociala fenomen. Dessa fenomen får en innebörd och mening som bidrar 
till förståelse. Målet med den hermeneutiska forskningen är att förstå hur andra människor 
upplever sin situation och vad detta har för betydelse för deras beslut och handlingar. 
Forskarens personliga erfarenheter och engagemang är egenskaper som ofta är nödvändiga 
förutsättningar eftersom det är omöjligt att bedriva helt opartisk forskning enligt detta synsätt. 
Hermeneutikern anser med andra ord att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att skilja 
mellan faktaomdömen och värdeomdömen. (a.a. s. 43) 

2.1.2 Ontologiska frågeställningar 
Ontologiska frågeställningar handlar om de sociala entiteternas art eller natur, vilket förenklat 
innebär vad som finns (Bryman, 2002, s. 30). Frågan om huruvida sociala entiteter ska eller 
kan uppfattas som objektiva enheter som besitter en för de sociala aktörerna yttre verklighet, 
eller om de ska betraktas som konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och 
handlingar är den centrala. De två synsätten man brukar skilja mellan är objektivism och 
konstruktionism. Objektivismens ståndpunkt innebär att vi möter sociala företeelser i form av 
yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka. (ibid.) 
Konstruktionismen går ut på att sociala företeelser och deras mening är något som sociala 
aktörer kontinuerligt påverkar, och skapar, och forskarens beskrivning av den sociala 
verkligheten utgör därmed en konstruktion (a.a. s. 33). 
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2.1.3 Val av forskningsansats 
Valet av forskningsstrategi och metod är starkt relaterat till den specifika frågeställning eller 
den problemformulering studien grundar sig på och metodvalet bör således göras utifrån 
denna frågeställning (Holme & Solvang, 1991, s. 13). Nedan följer en beskrivning av den 
kvantitativa samt den kvalitativa forskningsstrategin. 
 
Den kvantitativa forskningsstrategin betonar kvantifierbarheten när det gäller insamling och 
analys av data. Den huvudsakliga inriktningen när det gäller teorins roll i relation till den 
praktiska forskningen är ett deduktivt synsätt, vilket innebär en prövning av befintliga teorier. 
Uppfattningen som den kvantitativa ansatsen har om den sociala verkligheten är att den utgör 
en yttre och objektiv verklighet. (Bryman, 2002, s. 35) Den kvantitativa metoden är 
formaliserad samt strukturerad och präglad av kontroll från forskarens sida. En kvantitativ 
forskare vill upprätthålla ett avstånd mellan forskare och dennes informationskälla och 
resultatet som en undersökning ger ska förklara det studerade fenomenet och målsättningen är 
att detta kan vara generaliserbart. (Holme & Solvang, 1991, s. 13)  
 
Den kvalitativa forskningsstrategin lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under insamling 
och analys av data och den innebär en ringa grad av formalisering. Den kvalitativa ansatsen 
betonar ett induktivt synsätt, vilket innebär att teori genereras utifrån den praktiska 
forskningen. Teorin är således resultatet av forskningen och inte dess utgångspunkt som i en 
deduktiv forskning. Den sociala verkligheten är ständigt föränderlig och hör till individernas 
skapande och konstruerande förmåga snarare än till någon yttre och objektiv verklighet enligt 
det kvalitativa synsättet. (Bryman, 2002, s. 35) Denna metod är inte inriktad på att pröva om 
informationen har generell giltighet. Det centrala är i stället att forskaren genom olika sätt att 
samla in information dels kan få en djupare förståelse av det komplexa problemet och finna en 
mening däri, dels att beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i. Forskarens 
engagemang och närhet till den källa där denne hämtar information ifrån är också signifikativt 
för denna metod. Detta innebär att forskaren försöker överskrida naturvetenskapens subjekt-
objektförhållande mellan undersökare och undersökningsenheter. (Holme & Solvang, 1991, s. 
13) Forskaren vill med andra ord ha fysisk närhet, ömsesidig tillit och förståelse mellan sig 
själv och de undersökta personerna.  
 
Eftersom vårt syfte är att, i någon mån, förstå hur företagen upplever koden blir den 
kvalitativa ansatsen ett naturligt val för oss. Vi avser att göra en empirisk studie i form av 
personliga intervjuer, vilket är vanligt förekommande i den kvalitativa ansatsen. 
Utgångspunkten i vårt intervjuunderlag är av ett deskriptivt slag, vilket innebär att vi har för 
avsikt att belysa hur det faktiskt förhåller sig bland företagen och inte hur det bör vara som 
blir tongivande vid en normativ undersökning. 

2.1.4 Reliabilitet och validitet i denna undersökning 
Kriterier som forskare och kritiker av vetenskapliga undersökningar ofta tar hjälp av för att 
underbygga eller bedöma undersökningars kvalitet är reliabilitet och validitet. Dessa kriterier 
har starkt fäste inom den kvantitativa forskningen men det råder en splittrad debatt huruvida 
dessa kriterier är applicerbara även inom kvalitativ forskning. (Bryman, 2002, s. 45)  
 
Reliabilitet, eller synonymen tillförlitlighet, handlar om överensstämmelsen, följdriktigheten 
och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp som man har gjort en undersökning om. Man 
måste fråga sig om måttet är tillräckligt stabilt, det vill säga om resultatet av undersökningen 
kommer att fluktuera mycket eller inte, beroende på vem som gjort, respektive vilka som 
deltagit i undersökningen (a.a. s. 86). Reliabiliteten är oftast ett viktigt kriterium och alltid 



Svensk kod för bolagsstyrning 
- Intern kontroll i fokus  Metod 

  7

aktuellt att beakta då man gör en kvantitativ undersökning, eftersom den typen av forskare 
kvantifierar sina data och vill understryka stabiliteten i de mått de använder. Vid en kvalitativ 
undersökning kan vikten av tillämpningen av detta kriterium ifrågasättas enligt vissa forskare 
(a.a. s. 45). Inom reliabilitetsbegreppet skiljer man på extern reliabilitet och intern reliabilitet. 
Extern reliabilitet står för i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas av andra än den 
ursprunglige forskaren och med intern reliabilitet menas hur tolkning av data överensstämmer 
då det är mer än en forskare (a.a. s. 257).  
 
Vad gäller reliabiliteten i denna undersökning bör den externa reliabiliteten bedömas som 
relativt låg då det är omöjligt att få till exakt samma situation som vid vår intervju eftersom 
det är omöjligt att ”frysa” en social miljö (ibid.). Det är även i stort sett omöjligt att exakt 
kopiera vår intervju då vi vid ett flertal tillfällen avvikit från intervjuguiden för att ställa 
följdfrågor. Den interna reliabiliteten bedömer vi emellertid som relativt hög då vi varit 
överens om hur vi uppfattat det de intervjuade sagt i väldigt stor utsträckning. 
 
Validitet är i flera avseenden det viktigaste kriteriet. Med begreppet validitet avses att 
forskaren verkligen mäter det han eller hon avser att mäta och om de slutsatser som genererats 
från en undersökning hänger ihop eller inte (Ejvegård, 2003, s. 73). Validitetskriteriet delas in 
i ett flertal underliggande begrepp. Det validitetsbegrepp som är av störst vikt för vår 
undersökning är respondentvalidering. Detta går ut på att forskaren får bekräftat av 
undersökningspersonen att man uppfattat intervjusvaren på ett korrekt sätt (Bryman, 2002, s. 
259). Detta görs för att försäkra sig om att det finns en god överensstämmelse mellan de 
erfarenheter och uppfattningar som undersökningspersonerna har och vårt resultat. 

2.1.5 Intervju och intervjuform 
Då vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats finns ett flertal mycket olikartade 
metoder för att samla in data. Bryman (2002, s. 251) nämner här att de viktigaste kvalitativa 
metoderna är deltagande observation, fokusgrupper, språkbaserade metoder, kvalitativ analys 
av texter och dokument samt kvalitativa intervjuer. Vi har valt att samla in data med hjälp av 
intervjuer. Detta eftersom vi anser att det är genomförbart inom den tidsram som begränsar 
undersökningen, samt att intervjuer bör vara det bästa sättet för att skapa en djup förståelse för 
hur intervjupersonerna ser på koden med hänsyn tagen till denna tidsaspekt.  
 
Det finns en mängd olika tillvägagångssätt att använda sig av när man ska genomföra en 
intervju. Ett vanligt sätt att skilja mellan, och klassificera dem är att utgå från graden av 
standardisering. Man skiljer då mellan strukturerade, ostrukturerade och semi-strukturerade 
intervjuer beroende på graden av standardisering. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 115) 
 
Den strukturerade intervjun har en hög grad av standardisering. Vid denna typ av intervju är 
frågeställningen och ordningsföljden av de ingående frågorna noga planerade och bestämda 
på förhand i ett frågeschema. Även svarsalternativen är väl strukturerade och bestämda av 
intervjuaren på förhand. Intervjuaren är i denna intervjuform ett ”levande” frågeformulär. Den 
strukturerade intervjun lämpar sig bäst vid en kvantitativ undersökning. (Lantz, 1993, s. 17) 
 
Vid en ostrukturerad intervju är graden av standardisering låg. Intervjuaren väljer fritt mellan 
frågorna och ordningsföljden på dessa beroende på situationen. Det är vanligt att intervjuaren 
i en sådan situation bara har en uppsättning av teman som intervjun avses att täcka och 
intervjun tenderar att likna ett vanligt samtal. (Bryman, 2002, s. 301) Intervjuerna blir på detta 
sätt mindre lika varandra än vid en standardiserad intervju och de svar intervjuaren får är mer 
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beroende av intervjupersonen och det specifika i dennes svar (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 
115). Denna intervjuform tillämpas ofta vid kvalitativa forskningar.  
 
Det finns intervjuer som varken kan kategoriseras som helt strukturerade eller helt 
ostrukturerade. Dessa kallas för semi-strukturerade, eller semi-standardiserade. I den här 
typen av intervjuer har intervjuaren på förhand bestämt någon eller några frågor som ska ges, 
eller teman som ska beröras. Intervjuaren utgår, i en semi-strukturerad intervju, vanligtvis från 
en intervjuguide för att få en viss struktur på intervjun. Intervjuaren försöker att få 
respondenten att utveckla sina svar utifrån de grundläggande frågorna för att skapa en djupare 
förståelse. Denna typ av intervju används såväl inom kvantitativ som inom kvalitativ 
forskning. (Bryman, 2002, s. 301) 
 
Valet av intervjuform är dels avhängigt av det val av forskningsansats som valts för studien 
och dels syftet med studien. Då denna studie är av ett kvalitativt slag och vårt syfte är att 
skapa förståelse kring vad de intervjuade företagen anser om koden har vi valt att tillämpa den 
semi-strukturerade intervjuformen (a.a. s. 300). Enligt vår mening bör öppna frågor 
andvändas för att dessa lämnar utrymme för oväntade svar och reaktioner som inte kan fås då 
intervjun är mer strukturerad (a.a. s. 158). Fördelen med den här typen av frågor är att de inte 
leder in respondenternas tankar i någon speciell riktning utan de lämnas utrymme att själva 
utforma sitt svar efter hur de upplever fenomenet. Våra frågor är sammanställda i en 
intervjuguide, (se bilaga). 

2.1.6 Urval 
I en kvantitativ studie är det viktigt att göra ett statistiskt urval för att säkerställa att de 
slutsatser man kommer fram till är reliabla och att man kan generalisera sitt resultat till hela 
populationen med statistisk säkerhet. I en kvalitativ undersökning av det slag som vi 
genomför är emellertid detta helt ointressant. Vi har istället gjort vårt urval genom ett slags 
bekvämlighetsurval (Trost, 1997, s. 108), vilket innebär att vi intervjuat de personer vi sökt 
som haft möjlighet att ställa upp. Hur detta har gått till förklaras mer utförligt under vårt 
praktiska metodavsnitt. 

2.2 Praktisk metod 

2.2.1 Inledande intervju 
I inledningen av denna undersökning hade vi en intervju med Helene Strid, revisor på KPMG 
och specialist på koden. Helene höll en föreläsning i vår revisionskurs på Stockholms 
Universitet under höstterminen 2005 och var positiv till att ta emot oss för ett möte. Vår 
intervju med henne var helt förutsättningslös då syftet med detta möte var att hitta en 
intressant infallsvinkel att angripa koden ifrån. Reglerna om intern kontroll upplevde vi som 
de mest intressanta, dels tack vare informationen från Helene men även från den debatt som 
förts i media kring detta. 

2.2.2 Datainsamling 
Datakällor kan delas in i material som undersökaren själv samlat in och sådant som samlats in 
av andra. Den förstnämnda av dessa datakällor kallas primärdata och den sistnämnda kallas 
sekundärdata. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 52) Vi har tillämpat båda dessa metoder i vår 
studie. De primära data vi har erhållit, har samlats in genom personliga intervjuer. 
Sekundärdata har vi fått genom att söka efter information i litteratur, på Internet samt i 
databaser och tidskrifter. 
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2.2.2.1 Primärdata 
Vi har valt att göra personliga besöksintervjuer, eftersom vi anser att detta tillvägagångssätt är 
det bästa för att uppnå vårt syfte med undersökningen. Vi anser att besöksintervjuer, till 
skillnad från telefon- eller mailintervjuer, skapar en helhetsbild eftersom forskaren ges 
möjligheten att observera intervjupersonernas kroppsspråk i samband med att de svarar på 
frågorna vilket gör att forskaren vid behov kan ställa följdfrågor. Detta har gått till så att vi 
har besökt intervjupersonerna på deras kontor där vi genomfört vår intervju. Under intervjun 
har vi haft vår intervjuguide (bilaga 1) som stöd för att få en önskad struktur på frågor och 
svar. Intervjun har, efter tillåtelse av respondenterna, spelats in på en diktafon. Vidare har vi 
vid varje intervjutillfälle fört anteckningar och efter att respektive intervju genomförts har vi 
lyssnat igenom inspelningarna noga innan de sammanställts. Efter att vi sammanställt varje 
intervju har vi genom mailkorrespondens med respektive respondent säkerställt att vi 
uppfattat respondenternas svar på rätt sätt, så kallad respondentvalidering. Detta gör att vi 
uppnår en så hög nivå av validitet i vår datainsamling som möjligt, och att det presenterade 
materialet i empirikapitlet stämmer överens med den uppfattning respondenterna har. 

2.2.2.2 Sekundärdata 
De sekundärdata som samlats in i denna undersökning har främst inhämtats från litteratur och 
databaser, samt Internet. Under insamlingen av information till bakgrundsavsnittet har vi i 
huvudsak använt oss av Internet och databasen FAR-komplett, samt tidskriften Balans. Vid 
skrivandet av metodkapitlet har vi tillämpat ett antal olika böcker på området. Anledningen 
till att vi läst, och använt oss av, fler än en bok är att vi vill undvika att bli påverkade allt för 
mycket av någon enskild författares personliga åsikter om hur man bör gå tillväga vid 
utformningen av en vetenskaplig uppsats. Även i sökandet av information till teoridelen har vi 
använt oss av skriven litteratur, Internetsidor och Balans. 

2.2.3 Urval av respondenterna 
Med stöd av Jan Trosts bok ”Kvalitativa intervjuer” (1997, s. 110) har vi valt att genomföra 
fyra stycken kvalitativa besöksintervjuer. Trost menar där att man bör begränsa sig till ett litet 
antal intervjuer, fyra till fem stycken enligt honom, då man genomför en kvalitativ 
undersökning och att kvalitet är att föredra framför kvantitet.  
 
Vi gjorde som tidigare nämnt vårt urval av intervjupersoner med ett bekvämlighetsurval. 
Detta gjordes genom att vi fick hjälp av Helene Strid. Hon föreslog ett antal företag, och 
befattningar hos dessa som hon trodde hade arbetat med anpassningen till koden. Utifrån detta 
började vi ringa till de företag Helene markerat och genom att bli vidarebefordrade till 
personer med insikt i företagets anpassning till koden fick vi tre intervjuer till stånd. För att 
uppnå vårt mål på fyra intervjuer fortsatte vi att ringa till företag på A-, och O-listan 
förutsättningslöst tills vi fått tag i ytterligare en intervjuperson. Bakom att vi intervjuat två 
företag från A-listan och två från O-listan, och därav två kvinnor och två män, finns inget 
motiv från vår sida. 

2.2.4 Presentation av intervjupersonerna och de företag de representerar 
Nedan följer en kort presentation av de personer vi intervjuat i denna undersökning, 
respektive de företag de representerar. Detta är personer som har god insikt i koden och hur 
respektive företag gått tillväga för att anpassa sig till kodens regler. 
 
På Gambro har vi intervjuat Lars Granlöf, som är finansdirektör. Gambro är ett globalt 
medicinteknikföretag som är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Företagets affärsidé är att 
utveckla, tillverka, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster inom områdena 
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dialys, akutsjukvård, blodbanksteknik och terapi. Gambro har fler än 11 000 anställda i fler än 
40 länder och de hade år 2005 en omsättning på 14,7 miljarder SEK (Gambros årsredovisning 
2005). 
 
Vår intervju med NCC genomfördes med group controller Gunnar Bäckström. NCC är 
noterade på Stockholmsbörsens O-lista och är ett av Nordens ledande bygg och 
fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2005 var cirka 50 miljarder SEK och antalet 
anställda är ungefär 21 000. NCCs vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av 
framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation (NCCs årsredovisning 2005). 
 
Vi har intervjuat Anna-Karin Celsing som är informationschef på Ratos. Ratos är noterade på 
Stockholmsbörsens O-lista och är verksamt på den nordiska private equity-marknaden, det 
vill säga marknaden för investeringar i onoterade bolag. I Ratos portfölj finns för närvarande 
20 bolag som tillsammans omsätter drygt 31 miljarder SEK, har ett rörelseresultat om 3 
miljarder SEK och sysselsätter cirka 20 000 personer. Ratos har som vision att de skall 
uppfattas som Nordens bästa ägarbolag (Ratos årsredovisning 2005). 
 
Vi genomförde vår intervju på WM-data med Camilla Öberg som arbetar med treasury och 
investor relations. WM-data är ett av nordens ledande IT-företag med cirka 9 000 
medarbetare. Företaget är noterat på A-listan och har en omsättning på drygt 10 miljarder 
SEK. WM-data tillhandahåller design-, och IT-relaterade tjänster till sina kunder (WM-datas 
årsredovisning 2005). 

2.2.5 Kritisk diskussion om källorna 
Genom att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot de källor vi använt oss av hoppas vi 
kunna underlätta för läsaren att bilda sig en uppfattning om huruvida tillförlitligheten och 
trovärdigheten är tillräckligt hög hos källorna. Detta eftersom källmaterialet kan vara av 
mycket olika kvalitet (Holme &  Solvang, 1991, s. 137). Vi kommer att kommentera såväl 
litteratur, skrivna artiklar, hemsidor som våra intervjuade respondenter. 
 
Vad gäller den skrivna litteraturen har vi försökt att använda oss av så aktuella upplagor som 
möjligt. De böcker som vi har använt oss av för att fördjupa oss i hur man ska gå tillväga då 
man genomför en vetenskaplig undersökning, så kallade metodböcker, är enligt vår 
uppfattning nog tillförlitliga. Denna uppfattning grundar sig främst på att de hänvisningar som 
författarna gör i sina böcker knyts samman med gedigna referenslistor som talar för att 
skrivandet av böckerna har krävt väldigt omfattande efterforskning från författarnas sida. Vi 
anser vidare att de böcker vi använt oss av förmedlar, ett i huvudsak, liknande synsätt på 
området även om författarens eget synsätt ibland kan lysa igenom. Övrig litteratur som vi 
använt oss av i teoridelen, är i huvudsak kurslitteratur på högskolor och universitet, vilket 
torde tala för hög grad av trovärdighet och aktualitet. 
 
Den tidskrift som vi använt oss av, Balans, är en tidning som täcker redovisning och 
revisionsbranschens område och behandlar aktuella områden, vilket gör den lämplig för vår 
studie. En nackdel med denna tidskrift skulle kunna vara att artiklarna kan vara allt för 
vinklade utifrån ett redovisnings-, och revisionsperspektiv. Vi är medvetna om att man bör 
beakta vilka som ligger bakom de hemsidor vi hämtat information ifrån så att eventuella 
skevheter inte tas som neutrala fakta. Med tanke på att vårt ämnesområde är relativt nytt och 
det ännu inte skrivits så mycket på området, har vi haft ett begränsat antal hemsidor att utgå 
ifrån. Detta gör att det föreligger risk för eventuell vinkling i studien. 
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Då vi inledningsvis tog kontakt med företagen och sökte efter den person med mest insikt och 
kunskap på området, utgår vi ifrån att våra respondenter är de bäst lämpade för vår intervju, 
då företagen hänvisat oss till dessa personer. Det föreligger alltså en risk hos den person som 
gjort bedömningen av huruvida vår respondent faktiskt är den bäst lämpade eller ej. Vi anser 
dock, med stöd av den empiriska undersökningen, att våra respondenter verkar vara väl insatta 
i ämnet. Vidare bör man ha i åtanke att de åsikter som framkommit under intervjuerna kan 
vara respondenternas högst personliga åsikter och inte företagens officiella ståndpunkt. Under 
intervjuprocessen har vi försökt att fånga upp denna aspekt. Vi har valt att inte skriva ut de 
intervjuer vi genomfört av flera anledningar. Detta av delvis tidsmässiga skäl men även för att 
vi efter att vi lyssnat på inspelningarna kontrollerat med respondenterna att vi uppfattat dem 
på rätt sätt. Därmed anser vi att validiteten i vår datainsamling är tillräckligt hög utan 
utskrifter av intervjuerna. 
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3 Teori 
 
Vi presenterar i detta kapitel den teori som vi anser ramar in vår empiriska undersökning. Vi 
kommer att i tur och ordning redogöra för teorin kring corporate governance, principal-
agentproblemet samt intressentmodellen. Vidare görs en kortare beskrivning av SOX med 
fokus på sektion 404 och den svenska koden. Kapitlet avslutas med en presentation av FARs 
vägledning för framställning av internkontrollrapporten, samt ramverket COSO som är den 
teori kring internkontroll som vi anser vara relevant för undersökningen. 

3.1 Corporate governance 
Aktieägare investerar i företag för att de tror att det kan skapa ett värde för dem. De anlitar en 
företagsledning som ska förvalta de resurser som finns i företaget på bästa sätt. 
Företagsledningen är ansvarig inför styrelsen, och styrelsen är i sin tur ansvarig inför 
aktieägarna. För att se till att företagsledningen arbetar med ägarnas bästa för ögonen krävs 
någon form av styrning och övervakning av denna. Bolagsstyrning, eller corporate governace 
ska fylla denna styrande och övervakande funktion och se till att bolag som inte leds av sina 
ägare ska drivas med ägarnas intresse som ledstjärna (SOU 2004:46, s.7).  
 
Bolagsstyrning består, enkelt uttryckt, av alla människor, processer och aktiviteter som ska se 
till att företaget kan hantera de risker man utsätts för och att de handlingar som vidtas i 
företaget kan övervakas. Styrelsen är det organ som är huvudsakligen ansvarig för att bolagets 
styrning sköts av företagsledningen på ett tillfredsställande sätt och internkontrollen är en del 
av denna styrning. (Messier, Glover & Prawitt, 2006, s. 39, 850) 
 
Den svenska modellen för bolagsstyrning är uppbyggd utifrån de lagar som råder på området, 
främst Aktiebolagslagen, Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Koden är en 
självreglering som kompletterar dessa lagar. Det svenska systemet bygger på strikt makt- och 
ansvarsfördelning mellan ägarna genom bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande 
organ och styrelsen, den verkställande ledningen och revisorerna. Det svenska systemet för 
bolagsstyrning har en struktur som illustreras av följande figur. (www.bolagsstyrning.se4) 
 
 

 

Figur 2: Den svenska modellen för bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se) 
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3.2 Principal-agent teorin 
Ett principal-agent förhållande uppstår när en person överlåter åt någon annan att handla i 
hans eller hennes intresse. Den som utför handlingarna kallas agent och den som påverkas av 
agentens handlande kallas principal. Agenten har i uppdrag att handla på ett sätt som gynnar 
principalen och den senares välstånd är beroende av agentens handlande. Principal-agent 
problemet bygger på det grundläggande antagandet i ekonomisk teori att alla människor är 
nyttomaximerare och att det finns risk för att agenten agerar för sitt eget bästa istället för 
principalens bästa. (Pindyck & Rubinfeld, 2005, s. 627) 
 
I alla börsnoterade företag överlåter aktieägarna åt företagsledningen att sköta det dagliga 
arbetet vilket innebär att ett principal-agent förhållande uppstår. Det kan uppkomma problem i 
detta förhållande om ledningen har avvikande intressen från ägarna, vad gäller till exempel 
avkastningskrav, risktagande, ersättningar och finansiell struktur. Lagar och koder på 
bolagsstyrningsområdet har kommit till för att minska risken för den här typen av 
intressekonflikter. (www.bolagsstyrning.se5) 

3.3 Intressentmodellen 
Utgångspunkten i intressentmodellen är att företag strävar efter att ha ett stabilt förhållande 
till sin omgivning. Stora företag, som de börsnoterade företag som berörs av koden, har ett 
stort antal intressenter. Företagen har kopplingar och relationer till kunder, leverantörer, 
långivare, stat och kommun, medarbetare, företagsledning, ägare med flera och alla dessa har 
ett intresse i att veta att företaget sköts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med lagar och 
förordningar (Ax, Johansson & Kulvén, 2002, s. 41,51). 
 
Ett av de krav som ställs på börsnoterade företag är att de ska presentera en tillförlitlig och 
relevant finansiell rapportering vilket är i linje med intressentmodellens mål, nämligen att 
tillgodose sina intressenters krav. Detta är också en av anledningarna till att koden har kommit 
till. Genom en ökad transparens hoppas man kunna tillgodose intressenternas, då främst 
ägarnas, krav på insikt i företagen. 

3.4 Sarbanes-Oxley Act 
Sarbanes-Oxley Act som är uppkallad efter dess upphovsmän, senator Paul Sarbanes och 
kongressmannen Michael Oxley, uppkom för att återfå förtroendet för den amerikanska 
kapitalmarknaden efter de skandaler som skakat näringslivet. Denna lag innebar att det var 
slut på den självreglering som gällt på bolagsstyrningsområdet i USA tidigare. Istället blev det 
nu det statliga tillsynsorganet PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board, som 
skulle se till att revisorerna arbetade för att företagen på börsen sköttes på ett sätt som var 
gynnsamt för aktieägarna och att en rättvisande bild av företagen presenterades. (Messier, 
Glover & Prawitt, 2006, s.36-38)  
 
Lagens syfte var som redan nämnt att säkerställa att den finansiella informationen som lämnas 
till marknaden stämmer överens med verkligheten och att genom detta kunna återfå 
investerarnas förtroende. Man avsåg att uppnå detta syfte genom fyra huvudsakliga åtgärder 
som presenteras av Svernlöv och Blomberg i tidskriften Balans (2003, nr. 10): 
 

• Strängare krav på redovisning och annan information till aktiemarknaden, 
 
• högre krav på revisorers oberoende och professionalism, 
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• krav på interna strukturer för revision och informationslämning till marknaden, 
 

• stränga straff för brott mot lagen.  
 
Sammanfattningsvis innehåller lagen reformer som får betydelse för såväl bolaget i stort som 
styrelseledamöter och andra befattningshavare. Lagen får enligt Svernlöv och Blomberg 
(2003) även betydelse för revisionsbolagen i både USA och resten av världen. Alla företag 
som är registrerade hos SEC, den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, såväl 
amerikanska som icke-amerikanska är enligt SOX omfattade av lagstiftningen. 

3.4.1 SOX sektion 404, intern kontroll 
En av de vanligaste frågorna som ställdes efter de stora skandalerna i USA var varför 
företagens interna kontroller inte kunnat avslöja dessa bedrägerier (Messier, Glover & 
Prawitt, 2006, s. 265). I SOX sektion 404 regleras den interna kontrollen och denna sektion är 
den det varit mest fokus på. Titeln på SOX 404 är ”Management Assessment of Internal 
Controls” (”Företagsledningens utvärdering av den interna kontrollen”). I denna del av lagen 
stadgas att företagen är skyldiga att etablera och upprätthålla den interna kontrollen samt att 
företagsledningen är skyldig att lämna en rapport över hur den interna kontrollen fungerar 
(Wagner & Dittmar 2006 s.138). Vidare krävs att en oberoende extern revisor ska avge ett 
yttrande avseende företagets interna kontroll (Sarbanes-Oxley Act of 2002).  

3.5 Svensk kod för bolagsstyrning 

3.5.1 Bakgrund 
Det var den statliga Förtroendekommissionen och näringslivsorganisationer som tillsammans 
tog sig an uppdraget att utarbeta ett förslag till självreglering för bättre bolagsstyrning i 
svenskt näringsliv. Denna sammansättning ledamöter kom att kallas Kodgruppen och tillsattes 
2003. (af Sandeberg, 2006, s. 72) Koden skulle utformas med utgångspunkt från internationell 
standard och den har främst influerats av den brittiska Combined Code men har även tagit 
influenser från såväl OECD som EUs Winterrapport (www.bolagsstyrning.se3). Den 
övervägande majoriteten som var delaktig i debatten och den breda remissbehandling som 
pågick inledningsvis, var trots oenighet på flertalet områden, relativt enade om att en kod för 
bolagsstyrning borde införas (SOU 2004:130, s. 5).  
 
Den slutgiltiga versionen av koden presenterades 16 december 2004 och infördes 1 juli 2005. 
Koden måste tillämpas av samtliga bolag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt 
de bolag på O-listan som har ett börsvärde på över 3 miljarder SEK, och tanken är att koden 
på några års sikt ska tillämpas av alla noterade bolag på Stockholmsbörsen oavsett listning 
och storlek. (www.bolagsstyrning.se3)  
  
De som ska se till att koden efterlevs och utvecklas, så att även mindre bolag ska kunna 
tillämpa den, är Kollegiet för svensk bolagsstyrning (af Sandeberg, 2006, s. 72). Detta 
kollegium ska enligt stadgarna bestå av en styrelse med ledamöter som på ett balanserat sätt 
representerar samtliga intressenter i det svenska näringslivet. Den övergripande uppgiften för 
kollegiet är att främja en god utveckling för svensk bolagsstyrning och som ett led i detta se 
till att Sverige har en aktuell, relevant och effektiv kod för bolagsstyrning. (Balans 2005, nr 3) 

3.5.2 Kodens innehåll 
Kodens innehåll reglerar till stor del bolagens styrande organ. Bland annat regleras styrelsen 
och dess tillsättning och sammansättning, samt ersättning till styrelseledamöter. Vidare finns 
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bestämmelser som rör bolagsstämman, bolagsledningen och bolagens revisorers sätt att 
arbeta. Det finns dessutom bestämmelser om hur företagens interna kontroll ska struktureras 
och presenteras. Koden som helhet skapar ett ökat informationskrav på företagen som berörs 
av den och bolagsstyrningsrapportern och rapporten om internkontroll är de två viktigaste 
delarna för att aktieägarna ska ges möjlighet till insyn i hur bolagen sköts. (SOU 2004:46) 

3.5.3 Syftet med koden 
Syftet med framtagandet av en kod var att förbättra bolagsstyrningen i svenska företag och 
därmed även stärka förtroendet för det svenska näringslivet i stort. Med ökat förtroende 
hoppas man kunna attrahera svenskt och internationellt riskkapital, samt att tillämpandet av en 
kod blir en form av kvalitetsstämpel. Genom att ställa krav på ett ökat informationsflöde från 
företagen, skapas en större transparens gentemot ägare och kapitalmarknad, vilket också 
ligger i linje med kodens syfte. Koden ska även bidra till att förtydliga dels roller, och dels 
ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen och därigenom skapa en avvägd maktbalans 
mellan ägare, styrelse och företagsledning. (a.a. s. 8) 

3.5.4 ”Följ eller förklara” 
Principen ”följ eller förklara” fick inledningsvis brett stöd, eftersom detta alternativ ansågs 
bättre och smidigare att anpassa företagen till, än en ny lagreglering. Principen innebär att ett 
företag som tillämpar koden antingen följer den regeln som koden förespråkar eller så avviker 
företaget från regeln och då måste företaget förklara detta. Att avvika från koden är alltså inte 
att bryta mot densamma utan det är helt i enlighet med principen ”följ eller förklara”. Den här 
typen av princip följer de riktlinjer som flertalet utländska koder använder sig av och 
principen är en följd av den internationella prägel som koden har. En av de stora fördelarna 
med ”följ eller förklara” är att det möjliggör en stor flexibilitet och därigenom att företagen 
kan ha en hög ambitionsnivå då det gäller att tillämpa koden på ett bra och effektivt sätt. (a.a. 
s. 10) 

3.5.5 Koden om intern kontroll 
Då det gäller den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen rådde inledningsvis 
skilda uppfattningar om dessa punkter i koden, men idén att följa internationella standards och 
trender var bidragande till att reglerna om intern kontroll och internrevision behölls (SOU, 
2004:130, s. 30). Det finns en mängd definitioner för intern kontroll, men en gemensam 
nämnare är dock att intern kontroll ses som en process där flera aktiviteter, rutiner och 
riktlinjer samverkar i syfte att identifiera och kontrollera risker som finns i företagets interna 
och externa miljö. Det handlar först och främst om att förstå vilka risker som föreligger och 
utifrån det hitta tillvägagångssätt att förebygga dem.  
 
De punkter i koden som reglerar bolagens interna kontroll återfinns nedan, följt av en kortare 
förklaring av regelns innebörd. 
 
”3.7.1 Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar” (SOU 
2004:46, s. 29). 
 
I varken Bokföringslagen, Aktiebolagslagen eller lagarna om årsredovisning går det att finna 
några detaljerade regler om intern kontroll. De interna kontrollerna syftar till att skapa en 
effektiv beslutsprocess och i och med kodens införande har styrelsens ansvar och skyldighet 
för den interna kontrollen förtydligats. (Svernlöv, 2005, s. 95) 
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”3.7.2 Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den 
avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat under det 
senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor” (SOU 2004:46, s. 29). 
 
Kodens ambition är att skapa en större transparens mellan företagen och allmänheten, vilket 
innebär att koden uppmanar företagen att redovisa hur de arbetar med den interna kontrollen 
på ett mer öppet sätt. Det är i sig inget nytt att styrelsen ansvarar för att företagen har en väl 
fungerande intern kontroll utan det är förankrat i den svenska aktiebolagslagen. Det nya är att 
koden medför att styrelsen externt ska rapportera kring företagets organisation av den interna 
kontrollen samt hur väl denna har fungerat under det gångna räkenskapsåret. (Svernlöv, 2005, 
s. 95) 
 
”3.7.3 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen 
årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen 
motivera sitt ställningstagande” (SOU 2004:46, s. 29). 
 
I flertalet av de stora börsbolagen finns redan idag en form av granskningsfunktion trots att 
koden inte kräver det. Det som koden har för avsikt att reglera är att styrelsen årligen ska 
utvärdera om det finns behov av, eller anledning att skapa, en sådan granskningsfunktion. 
Detta leder till att själva granskningen inte faller mellan stolarna när det inte finns någon 
speciell funktion som ansvarar för det, utan det blir då styrelsen som tar ansvar för att det inte 
finns något behov av en internrevisionsfunktion. (Svernlöv, 2005, s. 96) 

3.6 FARs vägledning till utformning av internkontrollrapporten 
En arbetsgrupp från Svenskt Näringsliv respektive FAR, föreningen för revisionsbranschen, 
har tagit fram en vägledning för utformning av styrelsens rapport om intern kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen. Tanken är att erfarenheter och utvecklingen av praxis både i 
Sverige och internationellt ska bidra till att god sed på området skapas. (Arbetsgruppper från 
Svenskt Näringsliv och FAR, 2005, s. 1) 
 
I vägledningen föreskrivs inte användningen av ett redan etablerat ramverk utan 
arbetsgruppen anser att detta är ett beslut som är en fråga för respektive bolags styrelse och 
företagsledning. Detta innebär att vägledningen inte omfattar standardiserade uttalanden för 
hur väl den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen fungerat. (a.a. s. 3) 
Dock bör tilläggas att vägledningens definition av intern kontroll idag bygger på ramverket 
COSO (se nedan).  
 
Enligt koden är styrelsens rapport om intern kontroll avgränsad till den finansiella 
rapporteringen. Intern kontroll avseende finansiell rapportering är en process som utformats, 
antingen direkt eller genom överinseende, av styrelsen och bolagsledningen i syfte att ge 
rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och 
huruvida de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god 
redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav som noterade bolag ska 
uppfylla. (a.a. s. 4) 

3.7 COSO – ett ramverk för intern kontroll 
Den modell eller det ramverk, för intern kontroll, som fått den största spridningen 
internationellt är COSO som lanserades av The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (Messier, Glover & Prawitt, 2006, s. 272). COSO definierar intern 
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kontroll som: ”en process där styrelse, ledning och anställda samverkar och som med rimlig 
säkerhet ska tillse att företagets mål uppnås avseende”: 
 

• Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning. 
 
• Tillförlitlig finansiell rapportering. 

 
• Efterlevnad av gällande lagar och förordningar. 

 
Denna process uppdelas i sin tur på följande fem komponenter: 
 

• Kontrollmiljö, som är basen och förutsättningen för företagets interna kontroll. Detta 
inbegriper interna policies, riktlinjer och manualer som definierar och omfattar alla 
väsentliga ansvarsområden för företaget. 

 
• Riskbedömning, som är en identifiering av potentiella händelser och omfattar alla 

nivåer i företaget och tar hänsyn till såväl affärsrisker som operativa risker. 
 

• Kontrollaktiviteter, vilket är riskbehandlingsåtgärder som ska rutinsättas och bidra till 
att verksamhetens risker kontrolleras. 

 
• Information och kommunikation, ska möjliggöra återkoppling från verksamheten till 

bolagsledning och styrelse men även till externa intressenter. 
 

• Uppföljning, som innebär att rutiner för hur övervakningen av den totala processen för 
intern kontroll fungerar och anpassas vart efter företaget utvecklas. (www.coso.org) 

 
Den ursprungliga modellen, ”Internal Control-Integrated Framework”, skapade COSO redan 
1992 och den illustreras i den så kallade COSO-kuben nedan. 2003 lanserade COSO en 
uppdaterad variant, ”Enterprise Risk Management-Integrated Framework”, som bygger på 
den tidigare modellen. Den nya modellen har ännu inte fått någon större spridning och 
tillämpas alltså inte i den grad som ursprungsmodellen från 1992 gör, vilket också är 
anledningen till att vi valt att presentera ursprungsmodellen (Messier, Glover & Prawitt, 2006, 
s. 272). 
 

 
 
Figur 3: ”Internal Control – Integrated Framework” illustrerad i den så kallade COSO-kuben, fritt 
översatt (Messier, Glover & Prawitt, 2006, s. 222) 
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3.8 Koden i förhållande till COSO 
De tre regler som är direkt kopplade till begreppet intern kontroll i koden, 3.7.1 - 3.7.3 
illustreras nedan integrerat med COSO-modellen. Detta förtydligar hur kodens regler förhåller 
sig till COSOs definition av intern kontroll. De övergripande målen för COSO, 
verksamhetsstyrning, regelefterlevnad och tillförlitlig rapportering kan alltså uppnås genom 
att tillämpa kodens regler för intern kontroll. Vidare omfattar även kodens regler de 
komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning, som ska bidra till att de övergripande målen för 
internkontrollen uppnås. (Mollin & Billfalk, 2005, s. 6) 
 
 

Verksamhetsstyrning Regelefterlevnad Tillförlitlig rapportering 

 
3.7.1 ”Styrelsen skall se till att bolaget har god intern 
kontroll och hålla sig informerad om och utvärdera hur 
bolagets system för intern kontroll fungerar” 
 
 

 
3.7.2 ”Styrelsen skall årligen avge en 
rapport över hur den interna kontrollen 
till den del den avser den finansiella 
rapportering är organiserad och hur väl 
den fungerat under det senaste 
räkenskapsåret.  Rapporten skall 
granskas av bolagets revisor” 

Kontrollmiljö 
 
Riskbedömning 
 
Kontrollaktiviteter 
 
Information och  
kommunikation 
 
Uppföljning 

 
3.7.3 ”I bolag som inte har en internrevision skall styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan 
funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande” 

     
Figur 4: Koden integrerad med COSO (Mollin & Billfalk, 2005, s. 6) 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenterar vi de viktigaste delarna av de intervjuer som vi har genomfört. Vi 
har valt att presentera samtliga respondenters svar under respektive avsnitt och avslutar 
varje frågeavsnitt med en kort sammanfattning av respondenternas svar. 

4.1 Respondenternas inställning till, och förväntningar på koden 
innan införandet 
Bäckström Gunnar, NCC:  
Bäckström inleder med att säga att man från NCCs sida var rädd för att koden skulle bli någon 
form av SOX, där kraven på dokumentation är alltför höga, enligt honom. Han menar att det 
fanns en oro för att det skulle kosta mycket mer än vad man skulle få tillbaka i form av 
effektivitet, då det kommit information från USA som pekade på detta. Bäckström fortsätter 
med att säga att det rådde stor förvirring om vad som skulle gälla, och då framförallt 
beträffande den interna kontrollen. Denna förvirring ledde, enligt Bäckström, till att man var 
tvungen att anta hur man skulle gå tillväga för att leva upp till kodens regler. NCC tvingades 
därför göra en egen tolkning av vad man upplevde att koden var ute efter. Han säger dock att 
det trots förvirringen fanns ett visst intresse av att en sådan reglering skulle komma från 
NCCs sida. 
 
Celsing Anna-Karin, Ratos:  
Celsing förklarar att hon var skeptisk till införandet av en svensk kod för bolagsstyrning. Hon 
tycker att koden innehåller för mycket detaljer och onödigheter. Hon är av den uppfattning att 
svenska Aktiebolagslagen är bra och att den tydligt definierar ansvaret mellan styrelse, ägare 
och ledning. Därför upplever hon att koden är överflödig och att man inte måste införa en kod 
bara för att andra gjort det. Hon anser att det vore bättre att lagstifta på området i samband 
med revideringen av Aktiebolagslagen. Celsing tycker att koden medfört en stor förvirring då 
reglerna enligt henne är otydliga och att principen ”följ eller förklara”, trots att det är en fin 
tanke bakom, inte är i enlighet med svensk tradition. Celsing framhåller dock, trots hennes 
skeptiska hållning till koden, att den dragit igång en nyttig debatt kring bolagsstyrning. 
 
Granlöf Lars, Gambro:  
Gambro, hade enligt Granlöf, en positiv syn på koden innan införandet. Inställningen var att 
man inte bara skulle följa koden, och arbeta för vad koden ville uppnå, utan man ville få ut 
mer av arbetet med anpassningen i form av ett mer standardiserat sätt att se på kontroller och 
en mer formaliserad riskhantering. Granlöf berättar dock att man var fundersam över hur långt 
man skulle gå, då man såg USA, och SOX, som ett avskräckande exempel, där kostnaderna 
vida överstigit nyttan.  
 
Öberg Camilla, WM-data:  
Öberg talar om för oss att WM-data inte varit särskilt aktiva vid remissbehandling och 
lobbyverksamhet vid framtagandet av koden. Öberg förklarar vidare att de, till en början, hade 
en negativ inställning till koden innan den presenterats i sin färdiga form och hon säger att de 
upplevde den här typen av reglering som onödig. De såg framför sig att det skulle bli 
krångligt, mycket nytt att sätta sig in i och en utökad byråkrati.  
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Sammanfattning:  
Tre av de fyra personer som intervjuats hade en relativt negativ grundinställning till koden 
innan dess införande. De nämner i sammanhanget att de var rädda för att kostnaderna skulle 
bli för stora i och med regleringarna och att man inte skulle få ut en nytta som motsvarade 
dessa kostnader. Främst drogs paralleller till SOX. Gambro, som var positivt inställda till 
koden, såg främst en möjlighet i att kunna effektivisera verksamheten och riskhanteringen. 

4.2 Så ser respondenterna på koden idag 
Bäckström Gunnar, NCC: 
Bäckström tycker att vagheten har bekräftats och att det fortfarande råder en oklarhet på 
marknaden hur man ska göra för att anpassa sig till kodens regler. Koden har, enligt 
Bäckström, inte lett till någon enlighet i hur internkontrollrapporten ska utformas och han 
säger att inte ens revisionsbranschen verkar ha detta klart för sig.  
 
Celsing Anna-Karin, Ratos:  
Celsing säger att hon inte ändrat sin syn på koden utan hon tycker att hon och Ratos hade rätt i 
sin analys om koden innan införandet och står fast vid den skeptiska hållning man haft hela 
tiden. Hon tror inte att koden kommer att stärka allmänhetens förtroende och tror definitivt 
inte att den kommer att kunna motverka skandaler. Celsing framhåller dock att 
styrelseordföranden Olof Stenhammar, till skillnad från ledningsgruppen, anser att koden i 
stort är bra. 
 
Granlöf Lars, Gambro:  
Granlöf menar att Gambro inte ändrat sin syn på koden, utan att man har en fortsatt positiv 
syn på den. Granlöf nämner att den projektmodell Gambro infört i samband med införandet av 
koden varit lyckad. Denna modell har enligt Granlöf medfört att Gambro fått en mer 
standardiserad intern kontroll till de olika affärsområdena, vilket inneburit en rad fördelar för 
verksamheten.  
 
Öberg Camilla, WM-data:  
När man på WM-data väl läst igenom koden, efter att den presenterats, visade det sig att den 
inte innehöll så mycket nyheter som man hade förväntat sig, utan att det i någon mening rörde 
sig om en kodifiering av praxis eftersom man redan i stort sett arbetade på det sättet. Öberg är 
dock fortfarande något frågande till om man verkligen måste sätta upp regler för sådant som 
egentligen är sunt förnuft. Det område där koden dock medfört att man tvingats genomföra 
förändringar rör rapporteringen av den interna kontrollen, tillägger Öberg. 
 
Sammanfattning:  
Generellt har de intervjuade personerna en bibehållen uppfattning om koden efter dess 
införande. De som var negativa till en början anser att de fick fog för sin uppfattning och 
tycker inte att de frågetecken man hade innan införandet rätats ut. En av respondenterna har 
dock delvis ändrat uppfattning efter att de satt sig in i kodens innehåll ordentligt, då det visat 
sig att den egentligen inte innehåller så mycket nyheter för dem. 

4.3 Förändringar som koden medfört med avseende på den interna 
kontrollen 
Bäckström Gunnar, NCC: 
Bäckström säger att NCC inte genomfört några gigantiska förändringar, utan man bygger på 
den interna kontroll man redan har. Han säger att man dock gjort en kartläggning över den 
interna kontrollen och företagets riskbedömning och att man implementerar processer för att 
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få en bild av den dokumentation som finns. Kodens införande har, enligt Bäckström, medfört 
att företaget strukturerat upp den interna kontrollen och att man gjort en kartläggning, 
dokumentation och bedömning av denna. 
 
Celsing Anna-Karin, Ratos:  
Celsing menar att Ratos inte genomfört några större förändringar avseende punkterna om 
intern kontroll i koden, däremot ska man revidera en av kvartalsrapporterna i enlighet med 
punkt 3.6.3 vilket enligt henne kan ses som en förbättring av den interna kontrollen. I övrigt 
har Ratos enligt Celsing inte genomfört några större förändringar förutom att man tagit in sina 
externa revisorer för att stämma av att man uppfyller kodens punkter.  
 
Granlöf Lars, Gambro: 
Granlöf berättar att Gambro redan innan införandet av koden arbetade relativt strukturerat 
med riskhantering, och att man därigenom inte upplevt några större överraskningar då koden 
introducerades. Han tillägger dock att de tidigare inte arbetat så fokuserat på intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen som koden kräver. Den stora förändringen Gambro 
genomfört är att de har lanserat ett internkontrollprojekt innan införandet av koden. I detta 
projekt har man gått igenom och kartlagt risker och listat kontroller per affärsområde för de 
större enheterna. Gambro har även lanserat en modell för hur man arbetar med den interna 
kontrollen som bygger på COSO. Granlöf upplever inte att förändringarna som koden medfört 
är så omfattande som de befarades, och han konstaterar att kostnaderna inte blivit så höga. 
 
Öberg Camilla, WM-data:  
WM-data satte igång ett internkontrollprojekt i samband med att koden introducerades och 
implementeringen av ramverket COSO är idag i full gång. Detta arbete startades då man stod 
frågande inför vad kodens regler rörande intern kontroll egentligen innebar och hur 
rapporteringen av denna skulle se ut. Det visade sig dock med facit i hand att det inte skett 
någon förändring ur den aspekten vad som skulle kommuniceras avseende den interna 
kontrollen, utan på vilket sätt det skulle kommuniceras. Man arbetade enligt Öberg tidigare 
med den här typen av frågor och informationen fanns då integrerad i årsredovisningen på 
olika ställen. Det som är nytt är alltså att informationen om intern kontroll numera finns 
samlad i en särskild rapport. I övrigt har kodens regler dock endast medfört mindre justeringar 
som verksamheten inte märker av enligt Öberg. 
 
Sammanfattning: 
De fyra respondenterna är eniga om att koden inte medfört några revolutionerande 
förändringar utan de förändringar som genomförts har främst varit på området om intern 
kontroll. Även om samtliga, sedan tidigare, haft en god intern kontroll har koden medfört ett 
ökat krav på dokumentation, vilket lett till utökat arbete med att strukturera den interna 
kontrollen. Tre av företagen har satt igång internkontrollprojekt och två av dessa har 
implementerat ramverket COSO, medan det fjärde företaget har låtit externa revisorer 
granska huruvida företaget lever upp till kodens krav på intern kontroll. 

4.4 Företagens arbete med den interna kontrollen 
Bäckström Gunnar, NCC: 
NCC har inte applicerat COSO som ramverk, men däremot erkänner Bäckström att man 
sneglat på COSO när man väl startade den interna processen för att själva skapa en 
välstrukturerad internkontroll. Han menar att det blir enklare att förstå vad internkontrollen 
innebär om man använder sig av någorlunda gemensamma termer. Bäckström anser att det 
finns väldigt mycket kompetens inom företaget beträffande finansiell rapportering och att 
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detta underlättar anpassningen till kodens reglering om den interna kontrollen. Han berättar 
för oss att kontrollmiljön är viktig och också basen för en väl fungerande intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen. Det gäller att organisationen, beslutsvägar, 
befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats genomsyrar företaget och att 
interna policies, riktlinjer och manualer är tydliga. NCC har ett eget intranät (NCC Starnet 
Ekonomi) där bland annat information om den finansiella rapporteringen återfinns och som 
fungerar som företagets bästa information och kommunikationskanal inom företaget, enligt 
Bäckström. NCC har regelbundna utbildningsprogram och konferenser för ledningen och 
ekonomipersonal för fortlöpande information för de gemensamma principer som gäller och de 
krav som ställs på den interna kontrollen och detta för att ständigt vara uppdaterade på 
området menar Bäckström. Vad gäller riskbedömning och riskhantering, tillämpas en metod 
för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som fastställts, 
enligt Bäckström. Han berättar vidare att, med hjälp av ett antal kontrollaktiviteter som sker 
på olika nivåer för bolag och affärsområden kan NCC förebygga, upptäcka och korrigera fel 
och avvikelser. Bäckström konstaterar att företaget lägger stor vikt vid uppföljning av projekt 
och detsamma gäller för att säkerställa kvaliteten på den interna kontrollen. 
 
Celsing Anna-Karin, Ratos:  
Celsing berättar att Ratos inte valt att jobba efter något externt ramverk liknande COSO utan 
att man utformat sin egen modell. Hon förklarar och hänvisar till årsredovisningen hur 
företaget organiserar och kommunicerar sitt sätt att arbeta med internkontrollfrågor. 
Befogenheter och ansvarsområden inom företaget är dokumenterade och kommuniceras i 
dokument såsom interna riktlinjer och manualer. Detta gäller till exempel arbetsfördelningen 
mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra 
organ som styrelsen inrättar. Syftet med denna typ av kontroller är att minska risken för 
oegentligheter. Då det gäller den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen, 
talar Celsing om för oss att moderbolaget och varje enskilt innehav bedöms var och en för sig 
och att bedömningar görs både inför ett förvärv och under innehavstiden. Vad gäller riskerna 
kommenterar hon att varje innehav representerar en egen, och av övriga innehav, oberoende 
risk och där en Senior Investment Manager har ett huvudsakligt ansvar för varje innehav. De 
risker som väl identifieras avseende den finansiella rapporteringen kommuniceras månadsvis 
enligt fasta rutiner och landar slutligen på styrelsens bord. Företagets informations och 
kommunikationsvägar syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella 
rapporteringen. 
 
Granlöf Lars, Gambro:  
Under 2005 inrättades internkontrollprojektet och Gambro har implementerat COSO-
modellen med målet att säkra att Gambro 2006 kommer att uppfylla den svenska koden för 
bolagsstyrning och dess krav på den interna kontrollen. En viktig del av kontrollmiljön 
regleras av Gambros egen kod för bolagsstyrning och detta styrdokument definierar styrelsens 
och verkställande direktörens roller, ansvar och aktiviteter. Vidare finns det tydligt 
definierade ansvarsområden och befogenheter, samt kontroller och rutiner för att dessa 
policies ska efterlevas berättar Granlöf. Gambro har välutvecklade riskbedömnings- och 
riskhanteringsprocesser anser Granlöf och stödjer detta med att företaget fick utmärkelsen för 
bästa årsredovisning 2003. Den noggranna beskrivningen av risker i årsredovisningen lyftes 
fram som en av de stora anledningarna till utmärkelsen. Under 2005 genomfördes 
riskutvärderingar inom samtliga affärsområden i syfte att identifiera väsentliga risker som 
varje affärsområde står inför. Arbetet omfattade en prioritering av de väsentligaste riskerna 
utifrån deras sannolikhet och potentiella inverkan samt ett säkerställande att ledningen har 
etablerat de kontrollsystem som krävs både för att bedöma sannolikheten hos en risk och för 
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att hantera den. För varje risk utarbetas ett antal kontrollaktiviteter och de kan variera 
beroende på vilken risk som måste reduceras och internkontrollerna anpassas efter de 
specifika verksamhetsbehoven. Alla riktlinjer och manualer inom internkontrollområdet 
kommuniceras tydligt och är tillgängliga för alla anställda på den interna webbplatsen. 
Gambro har för alla sina tre affärsområden en controller som ansvarar för att den finansiella 
rapporteringen håller hög kvalitet och är korrekt samt att den sker i tid. Det sker en månatlig 
rapportering från samtliga enheter i enlighet med standardiserade rutiner för att säkerställa 
uppföljningen. Gambro gör varje år en uppföljning av styrdokument och policies och vid 
behov revideras de. Riskhantering och intern kontroll är en stående punkt på dagordningen 
vid Gambro ABs styrelsesammanträden och kodens införande lär ha del i detta konstaterar 
Granlöf. 
 
Öberg Camilla, WM-data:  
Öberg berättar för oss, samtidigt som hon hänvisar till årsredovisningens rapport om intern 
kontroll hur företaget arbetar med internkontrollfrågor. Bolagsledningen ansvarar för 
kontrollmiljön och det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker 
i den löpande verksamheten och bolagsledningen rapporterar sedan regelbundet till styrelsen 
utifrån fastställda rutiner. Risken för att väsentliga fel i den finansiella rapporteringen ska 
uppstå finns främst i två verksamhetsnära processer, vilket företaget är väl medvetet om, 
nämligen värdering av olika typer av åtaganden gentemot kund samt värdering av förvärv. 
Företaget har en väl etablerad process för månadsbokslut och rapportering vilket utgör basen 
både för den interna uppföljningen som för kommunikationen med styrelsen och för de externa 
finansiella rapporterna. WM-data har en process där varje dotterbolags VD och ekonomichef i 
samband med årsbokslutet lämnar en försäkran till koncernchefen och finansdirektören. 
Försäkran har den innebörden att, såvitt de känner till, är den finansiella rapporteringen 
upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed och i enlighet med WM-datas 
redovisningsprinciper och därmed ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning på 
balansdagen och resultatet av verksamheten för räkenskapsåret. Koncernchefen och 
finansdirektören lämnar i sin tur samma försäkran till styrelsen. 
 
Sammanfattning: 
Alla fyra företagen arbetar aktivt med internkontrollfrågor och samtliga är överrens om att 
kontrollmiljön är basen, och att informations- och kommunikationsflödet är en förutsättning 
för en väl fungerande intern kontroll. Vidare berättar samtliga respondenter att 
riskbedömning och riskhantering kommer högt upp på agendan. Två av företagen har skapat 
egna modeller för rapportering av intern kontroll medan två har tillämpat COSOs modell. 

4.5 Syn på internrevisionens funktion 
Bäckström Gunnar, NCC:  
Bäckström tycker att det är intressant att man explicit tagit med denna punkt i koden. Han 
tycker att det är lite märkligt och menar att internrevision inte är någon garanti för att man har 
bättre intern kontroll utan det är något som skapas i företagets kontrollmiljö. NCC nämner i 
sin internkontrollrapport att det inte finns något behov av någon interngranskningsfunktion av 
detta slag då man anser att de uppföljningar som sker via verksamhetsrevisionerna är 
tillräckliga. 
 
Celsing Anna-Karin, Ratos:  
Celsing förklarar att Ratos inte har någon ambition, eller vilja, att anlita någon internrevisor 
då de 20 innehavda bolagen rapporterar månatligen vad som hänt till Ratos. Detta innebär 
enligt Celsing att man redan har ett bra uppföljnings-, och rapporteringssystem, vilket gör att 
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en internrevisor därför skulle bli överflödig och dessutom tillägger hon att det inte finns något 
att förskingra på Ratos.  
 
Granlöf Lars, Gambro:  
Gambro har trots att man sedan länge arbetat med risker proaktivt inte haft någon internt 
oberoende funktion för detta, utan man har tillsatt en sådan i och med införandet av koden, 
berättar Granlöf. Han tror inte att Gambro hade tillsatt en internrevisor om inte koden hade 
stadgat om det. Granlöf tycker att det finns poänger med en internrevisor, då denne kan 
fokusera på planering, riskbedömning samt dra slutsatser av detta arbete. Detta leder till att 
arbetet med risker blir mer formaliserat och innebär en avlastning för styrelsen.  
 
Öberg Camilla, WM-data:  
Öberg förklarar att WM-data i dagsläget inte anser sig behöva någon internrevisor då 
styrelsen känner sig trygg och komfortabel med på det sätt den interna kontrollen fungerar 
och att det i dagsläget faktiskt finns en liknande funktion i form av det revisionsutskott som är 
tillsatt. Hon menar vidare att även det sätt denna information kommuniceras såväl internt som 
externt fungerar väl. Så länge trenden hos övriga aktörer, och nivån på kraven, ser ut som de 
gör idag ser Öberg, i enlighet med WM-datas ståndpunkt, inte poängen med att behöva 
tillsätta en internrevisor.  
 
Sammanfattning: 
Samtliga av de intervjuade är tveksamma till regleringen av internrevisionsfunktion över lag, 
då de anser att den egna rapporteringen och uppföljningen är tillräcklig. Tre av företagen ser 
i dagsläget inget behov av en internrevisor och har därför inte heller tillsatt någon, vilket 
också kommenteras i respektive företags årsredovisning. Det företag som tillsatt en 
internrevisor menar att det gjorts bara på grund av att koden indirekt föreslår detta. 

4.6 De främsta fördelarna med regleringen av intern kontroll 
Bäckström Gunnar, NCC:  
Bäckström nämner att det pågår en debatt om kodens för-, och nackdelar, och det är svårt att 
bilda sig en uppfattning om alla dessa i ett så tidigt skede. Han tycker dock att det är 
nödvändigt med något slags regelverk på detta område med tanke på de skandaler som varit, 
och att de flesta andra länder har det. Om Sverige inte hade någon form av regler skulle 
förtroendet för svenska företag minska, tror Bäckström. Han anser även att det är bra med en 
internationell harmonisering. Bäckström tror, och hoppas, att man kan öka sin effektivitet 
genom en större medvetenhet och en bättre riskbedömning och hoppas att reglerna ska 
medföra en ökad kunskap hos de anställda. 
 
Celsing Anna-Karin, Ratos:  
Celsing menar att det mest positiva med en reglering av den interna kontrollen är att man 
fokuserar på vikten av rapportering och transparens. Det är just rapportering som ett internt 
kontrollsystem utmynnar i, enligt henne. Hon menar vidare att det är bra att lyfta fram vikten 
av återrapportering i verksamheten. Enligt Celsing blir det även svårare att glida undan sitt 
ansvar vilket hänt i till exempel Skandia om allmänheten blir medveten om dessa frågor och 
genomlysningen blir större. 
 
Granlöf Lars, Gambro: 
Den svenska koden är en mer liberal reglering än SOX, vilket Granlöf ser som en fördel och 
lyfter fram att principen ”följ eller förklara” gör att arbetet inte blir så detaljreglerat. Farhågan 
man såg att implementeringen skulle dra iväg med stora kostnader har inte besannats, utan 
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Granlöf anser att kostnaderna står i rimlig proportion till den nytta koden medfört för Gambro. 
Granlöf menar att man fått en ökad inblick i detaljer på lokal nivå i ett antal länder. Man har 
kunnat införa kontroller där brister har förelegat vilket har lett till förbättringar för företaget, 
säger Granlöf.   
 
Öberg Camilla, WM-data:  
Öberg tycker att det är positivt att styrelsen i framtiden måste kommentera hur arbetet med 
intern kontroll fungerar. Detta skapar enligt henne ökat fokus från ledningen, vilket medför att 
frågorna kring intern kontroll får mer uppmärksamhet och större vikt läggs därvid. I och med 
kodens krav på en rapport kring den interna kontrollen bör det bli lättare för investerare att 
hitta och förstå informationen kring detta, vilket bör skapa en trygghet för investerare och ett 
förtroende för svenska företag tror Öberg. Hon poängterar att detta är av särskild vikt då det 
gäller att attrahera internationellt, och då främst amerikanskt kapital. Det ökade medvetande 
som skapats kring intern kontroll inom företaget och den ökade transparens kodens regler 
genererat gentemot företagets intressenter ser Öberg som ytterligare fördelar. 
 
Sammanfattning: 
De fördelar som främst nämns av respondenterna är att koden medfört ökat fokus på 
rapportering och transparens, vilket förhoppningsvis ska bidra till ökat förtroende hos 
externa intressenter. Tre av respondenterna nämner också fördelar som gäller verksamheten 
internt och de syftar då på att det ökade fokus på intern kontroll som koden inneburit har 
medfört ett mer strukturerat arbete med verksamhetens risker.  

4.7 De största nackdelarna 
Bäckström Gunnar, NCC:  
Bäckström säger att en stor nackdel är att anpassningen till kodens dokumentationskrav 
beträffande den interna kontrollen tagit mycket tid i anspråk. Han är orolig för att den tid man 
lagt ner inte kommer att generera det mervärde man hoppas på. Bäckström tror emellertid inte 
att koden kommer att förhindra skandaler, men möjligtvis försvåra dem. Bäckström frågar sig 
avslutningsvis om koden verkligen är något nytt eller om det bara är ett förtydligande av det 
som redan finns i Aktiebolagslagen som tvingats fram. 
 
Celsing Anna-Karin, Ratos:  
Celsing ser en stor nackdel i att kodens regler är otydliga vilket hon befarar snarare kan 
medföra att förtroendet för företagen skadas ytterligare. Celsing anser att koden är allt för 
detaljstyrd och petig vilket enligt henne kan vara ”barnsjukdomar” och hon upplever att koden 
sätter regler för mycket som egentligen är sunt förnuft. Celsing tror vidare att koden ej medför 
att den interna kontrollen i företag blir bättre. Celsing ser även en farhåga i att marknaden ska 
bedöma vad som är en godtagbar förklaring att avvika från kodens regler. Celsing säger 
avslutningsvis att det faktum att styrelsen tvingats titta igenom den interna kontrollen, trots att 
man anser att den redan fungerade bra, har tagit av deras tid, vilket ägarna inte är glada över. 
 
Granlöf Lars, Gambro:  
Koden nischar in sig på intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen då man 
behandlar risker. Detta är en nackdel då man enligt Granlöf avgränsar riskbilden för mycket 
och ej ser riskerna utifrån ett tillräckligt brett perspektiv. Granlöf nämner, som en ytterligare 
nackdel med införandet av regleringen, att stabsfunktionerna har fått en mer inåtbunden 
karaktär, vilket har tagit tid från deras arbete med affärsområdena.  
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Öberg Camilla, WM-data:  
Huruvida koden medfört nackdelar är lite väl tidigt att säga, eftersom detta projekt ännu är i 
sin linda kommenterar Öberg. Då vi nämner kostnader säger Öberg att anpassningen till 
koden inte medfört några omfattande kostnader och att detta då ej kan ses som någon nackdel. 
Hon återkommer till frågan om internrevisorns roll och funktion och nämner att detta skulle 
kunna ses som en nackdel då hon anser att en internrevisor, i dagsläget, är en onödig och 
överflödig resurs. En nackdel med koden skulle kunna vara att denna ej är någon garanti för 
att oegentligheter inte ska förekomma avslutar Öberg. 
 
Sammanfattning: 
Respondenterna menar att det ännu är väl tidigt att utläsa vilka större nackdelar en reglering 
av detta slag medför. De saker som trots allt lyfts fram är att arbetet med anpassningen till 
koden tagit mycket tid i anspråk från annat arbete och att en stor del av kodens innehåll 
redan är praxis vilket gör den onödig. Respondenterna tycks vara relativt överens om att 
koden inte kommer att garantera att inga skandaler inträffar i framtiden. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel knyts de mest väsentliga delarna från den empiriska undersökningen ihop med 
den teoretiska referensram som ligger till grund för undersökningen. Vår avsikt är att på ett 
så objektivt sätt som möjligt göra denna sammankoppling. I den första delen presenteras 
kodens inverkan på bolagsstyrningen i stort för att i kapitlets andra del behandla kodens 
inverkan på den interna kontrollen mer specifikt. 

5.1 Kodens inverkan på bolagsstyrningen 

5.1.1 Corporate governance 
För de vi intervjuat, och för företag i stort, är inte bolagsstyrning något nytt, och alls inget de 
börjat med i och med kodens införande. Processer och aktiviteter för att hantera de risker 
företag utsätts för är något man arbetat mycket med sedan tidigare, vilket innebär att koden 
inte innehåller några stora överraskningar för något av företagen. Det som är den stora 
nyheten i koden är att kraven har ökat på de berörda företagen att informera om hur man 
arbetar med bolagsstyrning och detta görs i den så kallade bolagsstyrningsrapporten i 
årsredovisning. Bolagen måste även presentera en internkontrollrapport. 
 
Det ökade informationskravet gör att bolagsstyrningsfrågor får mer uppmärksamhet av 
företagsledningen då denna måste kommentera dessa frågor. Enligt Camilla Öberg innebär 
denna ökade fokus ett bättre arbete med bolagsstyrningen, då mer vikt läggs därvid. Kodens 
regler om intern kontroll, som är en viktig del av bolagsstyrningen, innebär att företagen 
tvingas bedriva en mer strukturerad riskhantering för att denna ska kunna förmedlas utåt, 
vilket enligt respondenterna bör effektivisera den interna kontrollen.  
 
Trots att det råder delade meningar mellan respondenterna på många punkter vad gäller koden 
är samtliga överens om att koden dragit igång en nyttig debatt om bolagsstyrningen i Sverige. 

5.1.2 Principal – agent teorin 
Det ofrånkomliga principal-agent problem som existerar i börsföretag kvarstår trots kodens 
tillkomst. Det som enligt respondenterna kan ha blivit bättre avseende detta fenomen, i och 
med kodens införande, är den ökade transparens som koden medfört. Flera av respondenterna 
har uttryckligen sagt att en kod eller lagreglering på bolagsstyrningsområdet dock inte kan 
eliminera skandaler i näringslivet, möjligtvis försvåra dem i och med att det blir svårare att 
glida undan sitt ansvar. Gunnar Bäckström tror att om en stark person, med mycket 
inflytande, på ett företag vill ägna sig åt oegentligheter finns det ingen kod som kan förhindra 
detta. Anna-Karin Celsing är också inne på denna linje och hon tror definitivt inte att koden 
kan förhindra skandaler. 

5.1.3 Intressentmodellen 
Börsnoterade företag strävar efter att tillfredsställa sina intressenter då de är beroende av 
marknadens förtroende. Externa intressenter, och då främst investerare, ställer krav på att de 
ska kunna finna information om företaget för att fatta välgrundade beslut. Våra respondenter 
vittnar om att transparensen gentemot externa intressenter har ökat i och med koden, och att 
det idag är lättare för investerare att ta del av hur företagen bedriver sitt arbete med 
bolagsstyrningen. I och med att företagen måste informera sina intressenter i större 
utsträckning än tidigare blir det lättare för investerare att hitta och förstå information om hur 
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bolaget styrs och hur de hanterar risker. Detta bör öka förtroendet för svenska företag i 
enlighet med kodens syfte, tror Camilla Öberg på WM-data. Även Gunnar Bäckström håller 
med om detta och ser det som en nödvändighet med någon slags reglering på 
bolagsstyrningsområdet för att upprätthålla förtroendet för det svenska näringslivet. Här råder 
dock delade meningar mellan respondenterna och Anna-Karin Celsing på Ratos menar att 
koden inte kommer att stärka allmänhetens förtroende och att man inte alls behöver införa en 
kod bara för att andra länder gjort det. Samtliga respondenter är dock överens om att det än är 
för tidigt att se hur förtroendet för svenska företag påverkas av koden. 

5.1.4 Koden vs SOX 
En gemensam punkt för den svenska koden och den amerikanska lagen är att båda innehåller 
en särskild del som reglerar den interna kontrollen. Detta regleras i koden i punkterna 3.7.1-
3.7.3 och i SOX, sektion 404. Både koden och SOX ställer krav på att företagsledningen är 
skyldig att lämna en rapport över hur den interna kontrollen fungerar.  
 
Den svenska kodens krav på information ligger enligt samtliga respondenter långt ifrån de 
som ställs i USA efter att de infört SOX. Det var just den amerikanska lagstiftningen, och de 
extrema dokumentationskrav som denna ställer, som avskräckte dem då diskussioner inleddes 
om en svensk reglering av bolagsstyrningen. Respondenterna var oroliga för en utökad 
byråkrati och att, som i USA, kostnaderna skulle rusa iväg och att dessa skulle överstiga 
nyttan med regleringen. Våra respondenter ser den svenska regleringen i koden som mer 
liberal än SOX, vilket lyfts fram som en stor fördel. Därmed inte sagt att företagen inte 
tvingats lägga ner mycket arbete för att anpassa sig till koden, ett par av våra respondenter har 
nämnt som en nackdel med koden att arbetet med anpassningen tagit mycket tid i anspråk. En 
respondent, Lars Granlöf på Gambro, nämner att den svenska koden är mycket mer flexibel 
än dess amerikanska motsvarighet tack vare principen ”följ eller förklara”. Även Anna-Karin 
Celsing tycker att detta är en bra princip men att den inte är i enlighet med svensk sedvänja 
och därför riskerar att bli misslyckad. 

5.2 Kodens inverkan på den interna kontrollen 

5.2.1 Förändringar 
Begreppet intern kontroll har ingen allmängiltig definition och delvis på grund av detta, 
berättar de personer vi intervjuat inledningsvis, att de ställde sig något frågande till vad 
kodens reglering av den interna kontrollen egentligen skulle innebära för företagen. En 
gemensam nämnare är dock att intern kontroll ses som en process där flera aktiviteter, rutiner 
och riktlinjer samverkar i syfte att identifiera, hantera och kontrollera risker som finns såväl i 
företagets interna som externa miljö. De interna kontrollerna syftar till att skapa en effektiv 
beslutsprocess och i och med kodens införande har styrelsens ansvar och skyldighet för den 
interna kontrollen förtydligats, vilket lett till att dessa frågor fått större uppmärksamhet 
bekräftar respondenterna. 
 
Respondenterna är relativt överens om att kodens införande, generellt, inte medfört några 
större förändringar för företagen, men att det på området internkontroll blivit aktuellt med en 
del ändringar. Kodens ambition är att skapa en större transparens mellan företagen och 
allmänheten vilket, bland annat, två av de tre punkter som behandlar intern kontroll i koden, 
stadgar. För att anpassa sig till kodens reglering avseende den interna kontrollen har tre av de 
fyra tillfrågade företagen satt igång interkontrollprojekt, strax innan, eller i samband med 
kodens införande och det fjärde företaget har tagit hjälp från externa revisorer. Framförallt 
lyfter majoriteten av respondenterna fram att kodens ökade informationskrav vad gäller den 
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interna kontrollen lett till att företagen genomfört dessa projekt. Projekten inbegriper någon 
form av kartläggning och strukturering av befintlig dokumentationsgrad och utifrån detta har 
företagen utvecklat befintliga processer. Kodens införande har även bidragit till ett ökat fokus 
på företagens riskhantering. Detta trots att företagen redan innan införandet av koden arbetade 
med riskhanteringsfrågor på ett relativt tillfredsställande sätt.  

5.2.2 FARs vägledning och ramverket COSO 
Huruvida ett redan etablerat ramverk ska tillämpas av företagen som berörs av koden är upp 
till respektive bolags styrelse och företagsledning att bedöma, enligt FARs vägledning till 
utformning av internkontrollrapporten. Ramverket COSO har emellertid fått stor 
genomslagskraft och dess definition på intern kontroll som bygger på begreppen 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, uppföljning samt information och 
kommunikation tillämpas av ett stort antal företag. 
 
Hälften av de intervjuade företagen har implementerat ramverket COSO och hälften har, 
genom intern kunskap, skapat en modell som är anpassad till deras egen verksamhet. 
Tillämpningen av COSO har enligt dem som använder sig av den underlättat struktureringen 
och formaliseringen av internkontrollrapporten. Ett av de två företagen som inte 
implementerat COSO-modellen utgår trots detta ifrån samma begrepp som COSO använder 
sig av i sin beskrivning av den interna kontrollen. Det fjärde företaget tillämpar delvis de 
begrepp som COSOs definition bygger på samt begrepp med liknande betydelse. Den COSO-
modell som använts av de företag som vi intervjuat är den ursprungliga från 1992, ”Internal 
Control-Integrated Framework”.   

5.2.3 Företagens arbete med interna kontroll efter införandet av koden 
Respondenterna menar i någon bemärkelse att kontrollmiljön, är basen för, och av 
grundläggande vikt för en väl fungerande intern kontroll. Genom en tydlig kommunikation 
från företagens sida beträffande interna policies, riktlinjer och manualer hoppas företagen att 
organisationerna ska genomsyras av den informationen som bidrar till att eftersträvad 
kontrollmiljö uppnås. Beslutsvägar, befogenheter och ansvarsområden skall också 
dokumenteras och presenteras på ett lättbegripligt sätt för att kontrollmiljön ska bli så bra som 
möjligt. Trots att inte alla de intervjuade företagen använder sig av begreppet kontrollmiljö är 
alla respondenter överrens om att den här typen av aktioner och processer som innefattas av 
begreppet är centrala och att de även arbetar med dessa. 
 
Arbetet med riskbedömning och riskhantering har funnits inom de intervjuade företagen sedan 
tidigare men i och med kodens införande har dessa riskbehandlingsprocesser krävt en 
reviderande överblick. Samtliga respondenter bekräftar att företagen arbetar aktivt med 
riskbedömning och Granlöf på Gambro berättar ”att företaget, under 2005, genomfört 
riskutvärderingar inom samtliga affärsområden i syfte att identifiera de väsentligaste riskerna 
på respektive område”. Vad gäller hanteringen av dessa risker tillägger Granlöf ”att företaget 
etablerat kontrollsystem för att både kunna bedöma sannolikheten hos en risk och för att 
hantera den”. Respondenterna är inte eniga om i vilken omfattning arbetet med 
riskbedömning och riskhantering ska bedrivas, dock är de överens om att arbetet är viktigt och 
att det blir genomfört på ett tillfredsställande sätt för respektive bolag. 
 
Informations- och kommunikationsvägar ska möjliggöra återkoppling från verksamheten till 
bolagsledningen och styrelsen samt till externa intressenter. Samtliga respondenter anser att 
det är väsentligt att informationsflödet och kommunikationskanalerna fungerar väl utifrån 
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fastlagda rutiner och etablerade processer, så att inte fullständigheten och riktigheten i den 
finansiella rapporteringen ska ifrågasättas på grund av bristande rutiner.  
 
När det gäller uppföljningsförfarandet intygar respondenterna att styrelsen kontinuerligt 
utvärderar den information som genereras av, och i, verksamheten. Detta för att dels kunna 
säkerställa kvaliteten på densamma och dels för att kunna bilda sig en uppfattning om 
huruvida företaget har behov av att revidera styrdokument och policies. Genom att skapa 
rutiner för uppföljning hoppas företagen kunna fånga upp eventuella brister och därmed också 
direkt kunna åtgärda dessa.   
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6 Slutsatser 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som arbetet genererat. Avslutningsvis ger vi förslag 
till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 
Vårt syfte med uppsatsen var att försöka förstå hur ett antal sakkunniga upplever koden och 
vilken betydelse den har för bolagsstyrningen samt hur dess reglering av den interna 
kontrollen påverkat arbetet med detta. 
 
Vi kan konstatera att det råder vitt skilda meningar om koden. Majoriteten, tre av fyra 
intervjuade, tycks ha en kritisk inställning till kodens tillkomst och införande, medan det även 
finns de som ser positivt på den. Vi upplever det som att de som är negativa till koden anser 
att den här typen av reglering är onödig och medför en utökad byråkrati samt att mycket av 
dess regler är kodifiering av praxis eller rent av sunt förnuft. Kodens införande tycks ha 
inneburit kostnader som inte är motiverade av den nytta den medför vilket understryker vår 
uppfattning. Vi tycker i enlighet med vad ett par av våra respondenter nämnt att koden inte 
kan garantera att skandaler inte ska inträffa i framtiden. Oegentligheter har alltid förekommit i 
samhället och kommer alltid att förekomma, då de flesta människor ser till sitt eget bästa i 
första hand. Att lagar och regler existerar i teorin är ingen garanti för att de tillämpas och 
efterlevs i praktiken.  
  
Vi har under arbetets gång uppmärksammat att koden har olika betydelse för företag beroende 
på vilken verksamhet man bedriver, vilket vi anser har framkommit i och med 
undersökningen. Respondenten från Ratos var mest kritisk till koden och en av anledningarna 
till detta, tror vi beror på, att de har en verksamhet som inte verkar vara i behov av en 
reglering av bolagsstyrningen då hela verksamheten går ut på ägarstyrning. Vi anser dock att 
koden kan bidra med en del nytta för företag med annan verksamhetsinriktning, genom att 
arbetet med den interna kontrollen struktureras. 
 
Vi kan konstatera att bolagsstyrning inte är något nytt fenomen, och alls inget man börjat med 
i och med kodens införande. Något som koden ändå bidragit med är att det blivit ökat fokus 
på bolagsstyrning och intern kontroll i och med att styrelsen måste presentera hur man arbetat 
med detta i årsredovisningen. Tidigare var det bara ekonomerna i företagen som arbetade med 
intern kontroll, men eftersom det nu ligger på ledningens bord har detta arbete fått mer 
uppmärksamhet vilket kommer att medföra ett bättre arbete med detta. Vidare har det faktum 
att ledningarna tvingats till större ansvar beträffande den interna kontrollen lett till att en 
internrevisor ses som en överflödig resurs i företagen. Internrevisorn tycks vara en förlegad 
resurs som är ett steg bakåt i utvecklingen snarare än ett steg framåt. 
 
Vi har även uppmärksammat att intern kontroll är ett luddigt begrepp som har många 
definitioner och det råder inte koncensus kring vad det är. Vi anser att arbetet med intern 
kontroll förenklats för de företag som har implementerat ramverket COSO då man har utgått 
från en färdig definition. Även de som uttryckligen inte tillämpat COSO använder sig av, om 
än inte samma begrepp, så liknande begrepp, vilket vi anser pekar på att COSO, i någon 
bemärkelse, bidragit till att skapa ett riktmärke om vad intern kontroll egentligen är och hur 
man bör arbeta med det. Vi tycker att man i framtiden borde enas om begrepp som definierar 
intern kontroll, eftersom det skulle leda till enlighet och förståelse för vad intern kontroll 
egentligen är.  
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Sammanfattningsvis tycks arbetet med den interna kontrollen blivit mer formaliserat och 
strukturerat samt dokumenterat i och med kodens införande, vilket bidrar till en ökad 
transparens i överensstämmelse med kodens syfte. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång med denna uppsats har en rad nya frågeställningar dykt upp som vi av 
praktiska och tidsmässiga skäl inte kunnat söka svar på. Därav föreslår vi här några aspekter 
på koden som vi tycker vore intressanta att undersöka. 
 
Med utgångspunkt ifrån vår studie skulle en undersökning om kodens vara eller icke vara 
kännas relevant, då majoriteten av de företag vi träffat haft en relativt kritisk uppfattning om 
koden. Vidare vore det intressant att ta reda på om en mer systematisk intern kontroll, som 
koden trots allt bidragit till, skapar en effektivare verksamhet, vilket tycks vara fallet med 
SOX. Ytterligare bör aspekten om huruvida huvudsyftet med koden, att stärka förtroendet för 
svenska företag, uppfylls eller inte vara intressant att studera inom den närmaste framtiden. 
En undersökning om hur kodens regler påverkar företag i förhållande till den inverkan SOX 
haft i USA anser vi vara ett möjligt studiealternativ. 
 



 

  

Referenslista 
 
Litteratur 
 
Ax, Christian  Johansson, Christer & Kullvén, Håkan: Den nya ekonomistyrningen, Liber 
Ekonomi, Malmö 2002. 
 
Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö 2002. 
 
Ejvegård, Rolf: Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 2003. 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn: Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
1991. 
 
Lantz, Annika: Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund 1993. 
 
Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo: Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund 1999. 
 
Messier, William F. Jr., Glover, Steven M. & Prawitt Douglas F., Auditing & Assurance 
Services, McGraw-Hill/Irwin, New York 2006, 4: e upplagan. 
 
Pindyck Robert S. & Rubinfeld Daniel L.: Microeconomics, Pearson Education, New Jersey 
2005. 
 
Sandeberg af, Catarina: Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur, Lund 2006. 
 
Svernlöv, Carl: Bolagskoden. Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk 
tillämpning, Norstedts Juridik AB, 2005. 
 
Trost, Jan: Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund 1997. 
 
 
Artiklar, tidskrifter och publikationer 
 
Arbetsgrupper från Svenskt Näringsliv respektive FAR (2005). ”Styrelsens rapport om intern 
kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Vägledning till Svensk kod för 
bolagsstyrning”. Utgiven av arbetsgrupper från Svenskt Näringsliv respektive FAR 
 
Balans (2003). ”Tio oväntade följder av de nya USA-lagarna”. Balans nr. 10. 
 
Balans (2005). ”Balanserad tillämpning av SOX”. Balans nr. 1. 
 
 
Balans (2005). ”Kollegiet för svensk bolagsstyrning bildat”. Balans nr. 3. 
 
Balans (2005). ”Både för-, och nackdelar med koden, bra med transparens men det tar mycket 
tid”. Balans nr. 12. 
 



 

  

Mollin, Håkan & Billfalk, Magnus (2005). ”Intern kontroll för styrelseledamöter”. Skriftserie 
bolagsstyrning, Ernst & Young.  
 
Pettersson, Gertrud (1997). ”Att skriva rapporter. Om formen och dess betydelse för 
innehållet”, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 
 
Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
 
Svernlöv, Carl & Blomberg, Erik B: son (2003). ”Sarbanes-Oxley Act – USA: s hårda svar på 
redovisningsskandalerna” Balans nr. 1. 
 
SOU, Statlig Offentlig Utredning 2004:46 (2004): Svensk kod för bolagsstyrning: förslag från 
Kodgruppen. Norstedts AB, Stockholm.  
 
SOU, Statlig Offentlig Utredning 2004:130 (2004): Svensk kod för bolagsstyrning: 
betänkande av Kodgruppen. Norstedts AB, Stockholm. 
 
Thunholm, Anders & Dahlström, Henrik (2006). ”Intern kontroll – en naturlig del av det 
ansvarsfulla företaget” Magasinet – en kundtidning från KPMG nr. 1. 
 
Wagner, Stephen & Dittmar, Lee (2006). ”The Unexpected Benefits of Sarbanes-Oxley”. 
Harvard Business Review, april. 
 
Årsredovisning, Gambro 2005. 
 
Årsredovisning, NCC 2005. 
 
Årsredovisning, Ratos 2005. 
 
Årsredovisning, WM-data 2005. 
 
Internetkällor 
 
www.bolagsstyrning.se, Kollegiet för bolagsstyrnings webbsida 
 
1. DN-debatt, En flexibel men skarp svensk kod för bolagsstyrning, hämtad den 3 april 2006 
från http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Koden_DN_Debatt_0412161.doc 
 
2. Historik, hämtad den 3 april 2006 från http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp 
 
3. Svensk kod för bolagsstyrning, hämtad den 3 april 2006 från 
http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp 
 
4. Den svenska bolagsstyrningsmodellen, hämtad den 25 april 2006 från 
http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000080.asp 
 
5. Bolagsstyrning, hämtad den 26 april 2006 från 
http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp 
 



 

  

www.coso.org, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions 
webbsida  
 
Internal Control – Integrated Framework Summary, hämtad den 28 april 2006 från 
http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm 
 
Muntliga källor 
 
Bäckström, Gunnar, group controller, NCC. Personlig intervju den 3 maj 2006.  
 
Celsing, Anna-Karin, informationschef, Ratos. Personlig intervju den 2 maj 2006. 
 
Granlöf, Lars, finansdirektör, Gambro. Personlig intervju den 8 maj 2006. 
 
Strid, Helene, revisor KPMG. Personlig intervju den 2 mars 2006. 
 
Öberg, Camilla, treasury and investor relations, WM-data. Personlig intervju den 26 april 
2006. 
 



 

  

Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
1. Vad hade ni för inställning till, och vilka förväntningar hade ni på, koden innan 

införandet? 
• Hur ser ni på koden idag, efter införandet i förhållande till de förväntningar som 

fanns? 
 
2. Vilka förändringar har ni tvingats genomföra för att leva upp till kodens krav på 

intern kontroll? 
• Hur omfattande är dessa? 

 
3. Hur arbetar ni med den interna kontrollen nu med avseende på den finansiella 

rapporteringen för att uppfylla kodens krav? Avseende: 
• Kontrollmiljön 

- Är ansvar och beslutsvägar i företaget tydligt definierade och 
kommunicerade i form av interna policies, riktlinjer och manualer? 

 
• Riskbedömningen 

- På vilket sätt arbetar ni med analysen av de risker som finns såväl internt 
som externt och som kan komma att påverka företagets möjlighet att nå 
dess mål och vision? 

 
• Kontrollaktiviteter 

- Vilka aktiviteter arbetar ni med för att kunna hantera de väsentliga riskerna 
i verksamheten, det vill säga förebygga, upptäcka och korrigera fel och 
avvikelser på rätt sätt och i rätt tid? 

 
• Information och kommunikation 

- Hur är informations- och kommunikationsvägarna utformade och 
möjliggör de återkoppling från verksamheten till bolagsledning och 
styrelsen samt även till externa intressenter? Företaget förväntas i och med 
2006 års årsredovisning lämna en årlig rapport avseende funktionen av den 
interna kontrollen kring den finansiella rapporteringen, hur ser den ut? 

 
• Uppföljning 

- Hur fungerar processen för uppföljning av hur väl den interna kontrollen 
fungerat? 

 
4. Hur ser ni på internrevision-funktionen som regleras i koden? 

• Internrevisorns vara eller inte vara? 
 
5.  Vilka anser ni vara de främsta fördelarna respektive de största nackdelarna       

beträffande kodens reglering av den interna kontrollen? 
 
6. Tycker ni att fördelarna överväger nackdelarna vad gäller kodens regler för 

intern kontroll? 
• Står kostnaderna i proportion till nyttan?  



 

  

 


