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SAMMANFATTNING 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uppsatsens syfte har varit att bringa klarhet i vilka organisatoriska merkostnader 
implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning har medfört för företag på 
Stockholmsbörsens A-lista. Ambitionen var således att dels försöka få svar på vilka kostnader 
som påverkats men också med hur mycket de påverkats. 
 
Koden representerar en ökad självreglering i och med principen ”följa eller förklara”. Inom 
svenskt näringsliv har Koden kritiserats för att självreglering till sin natur är 
konkurrensbegränsande eftersom vissa aktörer sinsemellan gör upp hur regelverket ska se ut. 
Utformningen av regelverket riskerar att ske på ett sätt som passar just de inblandade parterna 
bäst. De som hamnar utanför rummet där diskussionen sker kan inget annat göra än att anpassa 
sig till regelverket. Problematiken medför att de eventuella fördelar som Koden kan leda till 
enbart gäller de större företagen, mindre företag drabbas enbart av kostnader utan att få några 
intäkter som kompenserar. Vid framtagandet av Svensk kod för bolagsstyrning var flera remissvar 
negativt inställda till flera punkter i Koden då de ansåg att nyttan skulle understiga kostnaderna. 
Diskussioner fördes bland annat om den interna kontrollrapporten som bolagen ska ta fram, 
många företag ansåg kraven på intern revision som alltför långtgående och kostnadskrävande.  
 
Koden skärper kraven på intern kontroll och gör att alla processer i företaget samt IT-systemen 
som stöder dem måste kartläggas och dokumenteras. Diverse experter inom området har både 
uttalat sig angående Koden och granskat förtroendekommissionens förslag. De påstår sig se 
många direkta likheter med Sarbanes-Oxley Act. SOX har bland annat medfört stora 
konsekvenser för IT-avdelningen på företagen eftersom IT-system och informationsprocesser 
måste kartläggas, dokumenteras och testas i hela företaget för att säkra informationen. Vidare 
menas att även arbetet med den svenska koden innefattar IT-systemen i allra högsta grad. Har 
man inte fungerande system och processer har man inte bra intern kontroll. Flera kunniga 
personer inom området har gjort uttalanden i media där de är övertygade om att arbetet med att 
införa Kodens rekommendationer kommer att ge mer jobb för flera yrkeskategorier framöver. 
Bland annat kommer affärsjurister och revisorer att få fler uppdrag, framför allt under den period 
när de nya reglerna införs. 
 
Uppsatsen har ett explorativt angreppssätt då vår undersökning syftar till att uppnå ny kunskap 
eftersom Svensk kod för bolagsstyrning är ett nytt regelverk som applicerades i berörda företags 
verksamheter först år 2005. Vår studie utfördes genom intervjuer med tio stycken respondenter 
där åtta stycken av dessa utgjordes av representanter för bolag noterade på Stockholmsbörsens 
A-lista. De övriga två respondenterna bestod av representanter för två av de större 
revisionsbolagen i Sverige.  
 
Efter genomförd studie har det framkommit att det från bolagens håll i övervägande del har rört 
sig om tidskostnader vid Kodens implementering. Studiens bolag har haft ytterst små utgifter för 
extern rådgivning, vilket med hänseende till den tidigare debatten förvånar något. Framförallt har 
det rört sig om intern tid där medarbetare inom bolaget lagt ner arbete på att implementera 
Koden. Någon större extern hjälp har inte ansetts behövas enligt merparten av de undersökta 
bolagen. De flesta av de för studien berörda företagen har dock uppfattat de kostnader 
hänförbara till Kodens implementering så oansenliga att någon direkt kostnadsundersökning inte 
ansetts nödvändig. Detta förvånar, särskilt med hänseende till nämnda instansyttranden i Kodens 
förarbete samt diverse uttalande i media. 
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1 Inledning 
 
Kapitlet ger en introduktion till den problematik som ligger 
till grund för uppsatsens undersökningsområde.     
 

1.1 Bakgrund 

 
De senaste åren har ett flertal bolagsskandaler inom näringslivet stått i fokus både utomlands och 
i Sverige. I USA var det företag som WorldCom och Enron som drog blickarna till sig och i 
Sverige har Skandiaskandalen skapat stor massmedial uppmärksamhet. Skandalerna har bland 
annat berört redovisningsfusk, stora bonussystem, dålig intern kontroll och förskingring. Genom 
redovisningsfusk och förluster som redovisats som vinster har företag lyckats ge en bättre och 
direkt felaktig bild av företagets ställning som givetvis haft betydelse för aktörerna på 
aktiemarknaden. När sedan skandalerna uppdagats har de haft stora effekter på aktiemarknaden. 
Skandalerna har resulterat i ett skadat förtroende för näringslivet och ett ifrågasättande av 
bolagens interna kontroll.1  

År 2003 hamnade Skandia i medialt blåsväder bland annat efter att ha försett chefer och anhöriga 
med subventionerade lägenheter både utomlands och i Sverige. Även oskäliga bonusprogram och 
tvivelaktiga internaffärer med dotterbolaget Skandia Liv stod i fokus. Enligt en särskild utredning 
om oegentligheterna, utförd av advokat Otto Rydbeck, ska knappt två miljarder kronor ha 
betalats ut i olika bonusprogram till ett flertal personer i ledande befattning under åren 1997- 
2000. Rydbeck menade att åtminstone Lars-Eric Petersson, dåvarande VD i Skandia, samt Ulf 
Spång, dåvarande finanschef, hade gjort särskilda ansträngningar för att sko sig själva på ett 
sådant sätt som kan betraktas som rent brottsligt. Bland annat ska den dåvarande VD samt vice 
VD ha tillförskansat sig runt 550 miljoner kronor genom att, utan att konsultera med 
bolagsstyrelsen, ha tagit bort utfallstaket på ett bonusprogram. Skandias styrelsemedlemmar och 
framförallt den tidigare ordförande Lars Ramqvist, fick svidande kritik för passivitet, 
inkompetens och för att själva varit inblandade i en del av oegentligheterna.2 

I februari 2004 uttalade sig den dåvarande finansministern Bosse Ringholm om 
bolagsskandalerna. Han menade att ”klarar inte näringslivet att återskapa förtroendet på egen 
hand måste regeringens Förtroendekommission gripa in”.3 Någon ny lagstiftning har i Sverige 
inte tillkommit men den bakomliggande problematiken, med ett skadat förtroende för 
näringslivet, har behandlats av den av regeringen utsedda Förtroendekommissionen med före 
detta finansministern Erik Åsbrink som ordförande. Kommissionens arbete resulterade i ett 
förslag till Svensk kod för bolagsstyrning, även kallad ”Koden”. Förslaget anger bland annat 
regler för bolagsorganens organisation och arbetsformer samt bolagets rapportering till ägare och 
kapitalmarknad i övrigt. Dessutom står det att läsa i Koden att den bland annat framtagits för att 
”förtydliga ansvarsfördelningen hos lednings- och kontrollorgan”.4 Det övergripandet syftet med 
Koden är att försöka ge en samlad bild av god svensk praxis. Koden vill uppmana till 

                                                 
1  Falkman P., & Gavel, S (2005) ”Ändrade arbetssätt med Sarbanes–Oxley Act”, Balans, nr 5 

2 Almgren, J (2003-10-11) ”Skandias tunga fall”, Svenska Dagbladet  
3 Pressmeddelande, Timbro, Carl-Johan Westholm, 2004-04-28 
4 SOU 2004:130 
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självreglering enligt principen ”följ eller förklara” (comply or explain) vilket är den princip som 
internationellt sett är vanligast vid bolagsstyrningskoder.5  

Koden är följaktligen ett led i näringslivets självreglering och syftar till att förbättra 
bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. Den kompletterar aktiebolagslagen och annan 
tvingande reglering genom att utöver lagens minimikrav ange en norm för vad som i allmänhet 
kan anses vara god, inte bara acceptabel, bolagsstyrning 

Från och med halvårsskiftet 2005 infördes en förändring i Stockholmsbörsens noteringsavtal, 
vilket innebär att alla bolag noterade på A-listan och de större bolagen på O-listan med ett 
börsvärde över 3 miljarder kronor skall tillämpa den nya svenska koden för bolagsstyrning. På 
sikt kommer Koden troligtvis att gälla för samtliga noterade bolag, däremot ges de mindre 
bolagen tid att anpassa sig. Efter några år då erfarenhet vunnits av Kodens praktiska tillämpning 
och eventuella modifieringar i Koden gjorts är det tänkt att Koden ska kunna omfatta börsens 
samtliga bolag.6 
 

1.2 Problemdiskussion 

 
I Koden står att läsa att regelverket bland annat skapats i syfte att återupprätta förtroendet för 
näringslivet samt att skapa en tydligare ansvarsfördelning bland olika lednings- och kontrollorgan 
inom bolagen på den svenska marknaden.7 I USA har man tagit fram Sarbanes Oxley Act, SOX, 
för att på så sätt öka förtroendet för bolagen på den amerikanska marknaden. Både SOX och 
Koden är alltså två regelverk för bolagsstyrning som är framtagna för att säkerställa förtroendet 
för de bolag som följer regelverken samt öka förtroendet för bolagens finansiella rapporter. 
Däremot skiljer de sig från varandra i flera avseenden, bland annat är SOX en lag till skillnad från 
Koden som är en rekommendation. Regelverken är två olika lösningar på samma problem, det 
vill säga stärka förtroendet för näringslivet, men är stöpta i olika former. Där SOX karaktäriseras 
av ökad lagreglering med strängare straffrättsliga påföljder kännetecknas Koden av ökad 
självreglering i och med principen ”följa eller förklara”. Bolagen följer därmed Koden även om 
de avviker från enstaka regler. Avvikelserna måste dock motiveras och därmed är det upp till 
aktiemarknaden att avgöra om dessa är godtagbara.  
 
I USA har införandet av SOX inneburit en rejäl skärpning för börsbolagen och för att säkerställa 
att alla krav i lagen följs krävs åtgärder som leder till höga kostnader, något som skapat mycket 
kritik. I november 2005 utförde Risk Management Association, RMA, i USA en undersökning 
avseende de kostnader som SOX har medfört. Undersökningen fastställde att de flesta kostnader 
som kunde relateras till SOX baserade sig på ytterligare anställning av personal och inte på 
teknologiska verktyg för intern kontroll som man tidigare förutspått. Över 66% av de tillfrågade i 
undersökningen påstod att mindre än 10% av deras ökade kostnader i och med 
implementeringen av SOX kunde härledas till inköp av teknologiska verktyg som rapportsystem 
etc.8   
 
Koden tillkom av liknande anledning som SOX, och målet var att öka förtroendet för de svenska 
bolagen genom bland annat ett tydligare fokus på intern kontroll inom bolagen. Inom svenskt 
näringsliv har Koden kritiserats för att självreglering till sin natur är konkurrensbegränsande 
eftersom vissa aktörer sinsemellan gör upp hur regelverket ska se ut. Utformningen av regelverket 
                                                 
5 SOU 2004:130 
6 Pressmeddelande, Stockholmsbörsen, 2005-04-07 
7 Svensk kod för bolagsstyrning, s. 5 
8 ”Sarbanes-Oxley Compliance”, Controllers Report Nov. 2005 Vol 2005 Issue 11. s. 9 
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riskerar att ske på ett sätt som passar just de inblandade parterna bäst. De som hamnar utanför 
rummet där diskussionen sker kan inget annat göra än att anpassa sig till regelverket. 
Problematiken medför att de eventuella fördelar som Koden kan leda till enbart gäller de större 
företagen; mindre företag drabbas enbart av kostnader utan att få några intäkter som 
kompenserar.9 Vid framtagandet av Svensk kod för bolagsstyrning var flera remissvar negativt 
inställda till en del punkter i Koden då de ansåg att nyttan skulle understiga kostnaderna. 
Diskussioner fördes bland annat om den interna kontrollrapporten som bolagen ska ta fram, 
många företag ansåg kraven på intern revision som alltför långtgående och kostnadskrävande. 
Dessutom menade flera bolag att reglerna för bolagsstämmor kommer att göra att kostnaderna 
för bolagsstämmor ökar och att kravet på ständigt uppdaterad information på bolagets hemsida 
är överdrivet tids- och kostnadskrävande.10 Carl-Henrik Svanberg, Ericssons koncernchef, anser 
att de nya svenska reglerna kostar Ericsson minst ett par hundra miljoner kronor. Han nämner 
bland annat reglerna om hur styrelsen ska arbeta vilket bidragit till att Ericssons styrelsemöten 
avsevärt blivit både fler och längre.11 
 

1.3 Problemformulering 

 
I Kodgruppens betänkande beskrivs varför man rekommenderar att först införa Koden för större 
bolag noterade på A- och O-listan. Fördelen, menar Kodgruppen, är att de större bolagen 
utvecklar system och rutiner för att på ett kostnadseffektivt sätt tillämpa Koden som de mindre 
bolagen sedan i tillämpliga delar kan utnyttja. Kostnaden för den inledande ”tröskeln” i form av 
att bygga upp system och rutiner för att tillämpa Koden kommer därigenom att till stor del bäras 
av de större aktiemarknadsbolagen.12 Tillsammans med ovanstående problemdiskussion leder 
uttalandet från Kodgruppen fram till följande frågeställning: 
 
Vilka organisatoriska merkostnader har Svensk kod för bolagsstyrning medfört för de företag på 
Stockholmsbörsens A-lista som implementerat Svensk kod för bolagsstyrning i organisationen? 
 

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att bringa klarhet i vilka organisatoriska merkostnader implementeringen 
av Svensk kod för bolagsstyrning har medfört för företag på Stockholmsbörsens A-lista. 
Ambitionen är således att dels försöka få svar på vilka kostnader som påverkats men också med 
hur mycket de påverkats.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Haskel, Anders (2004-12-13) ”Examensdag för Åsbrink”, Veckans Affärer 
10 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning – Betänkande av Kodgruppen 
11 Carlsson, Bengt (2005-03-10) ”Koden kostar Ericsson flera hundra miljoner”, Dagens Nyheter 
12 SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning – Betänkande av Kodgruppen 
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1.5 Uppsatsens disposition 

 
Uppsatsens fortsatta disposition utgörs av: 
 
I kapitel 2 behandlas de metoder som använts vid undersökningens insamling, bearbetning och 
analys av information. Avsnittet inleds med en redogörelse för uppsatsens vetenskapsteoretiska 
ställningstaganden samt motiveringar till varför de lämpar sig för uppsatsens problem och syfte. 
Därefter följer en beskrivning av undersökningens datainsamling. Kapitlet avslutas med kritik av 
de källor som används. 
 
I kapitel 3 skildras uppsatsens teoretiska referensram och de aktuella regelverk som uppsatsen 
belyser. Här beskrivs också de teorier som används.  
 
I kapitel 4 redovisas och analyseras de teorier och fakta som presenteras i kapitel 3 samt 
intressanta delar från de genomförda intervjuerna. Citat från de olika intervjuerna jämförs med 
varandra och ställs mot uppsatsens teoretiska bakgrund. 
 
I kapitel 5 följer, utifrån uppsatsens inledande frågeställningar, en sammanställning av de 
viktigaste slutsatser som uppsatsens undersökning resulterat i.  
 
I kapitel 6 förmedlas de övergripande kunskaper och reflektioner som erhållits under uppsatsens 
fortskridande. Här diskuteras även kritik av undersökningens metodval samt förslag till vidare 
studier.   
 
I Bilaga 1 finns den frågemall som legat till grund för uppsatsens intervjuundersökning.  
 
För att ge läsaren möjlighet att ta ställning till uppsatsens trovärdighet återfinns i Bilaga 2 
respondenternas svar vid intervjuundersökningen. 
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2 Metod 
 
I kapitlet behandlas de metoder som använts vid 
undersökningens insamling, bearbetning och analys av 
information. Avsnittet inleds med en redogörelse för 
uppsatsens vetenskapsteoretiska ställningstagande samt  
motiveringar till varför det lämpar sig för uppsatsens 
problem och syfte. Därefter följer en beskrivning av 
undersökningens datainsamling. Kapitlet avslutas med kritik 
av de källor som används.  
 

2.1 Vetenskaplig ansats 

 
Det finns två huvudsakliga angreppssätt man kan använda för studier av samhällsförhållanden,  
deduktion eller induktion.13 Man skulle kunna säga att den deduktiva metoden används för att 
bevisa en teori eller en hypotes. Detta innebär att man först utgår från en befintlig teori för att 
sedan testa om den stämmer med empirin. Om studien sedan visar att teorins förutsägelser 
stämmer med empirin stärks tilliten till teorin. Den induktiva metoden däremot innebär att man 
försöker dra allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta, d.v.s. upptäcka nya 
företeelser.14 Syftet med studien är således det som skiljer de båda angreppssätten åt. Med den 
induktiva metoden är syftet att generera ny teori medan den deduktiva har som syfte att testa 
befintlig teori.15  
 
Vår undersökning kan sägas vara en kombination av deduktion och induktion, vilket brukar 
benämnas abduktion. Man kan också uppfatta abduktion som sidoordnad deduktion och 
induktion, och som en metod att skapa nya begrepp och metoder genom analys av fakta.16 I 
uppsatsen utgår vi både från relevant fakta på området, men vi undersöker också intressanta delar 
av Koden där det saknas teori och tidigare forskning. För att svara på uppsatsens frågeställning 
utgår vår undersökning ifrån Kodens regelverk, förarbetet av Koden samt företagens i media 
nämnda förväntningar om ökade kostnader, vilket speglar den deduktiva metoden. Uppsatsens 
induktiva inslag visar sig då det ännu inte finns någon forskning inom ämnet organisatoriska 
merkostnader som Koden medfört och därmed ingen teori att utgå ifrån. Under intervjuerna har 
vi ställt frågor utifrån den fakta som finns att tillgå om Koden men intervjuerna har också 
bidragit till nya observationer inom ämnet. När vi fått tillräckligt många svar om organisatoriska 
merkostnader har vi dragit induktiva slutsatser om vilka organisatoriska merkostnader Koden 
medfört för företag på Stockholmsbörsens A-lista.  
 
Ett annat tillvägagångssätt att se på forskningsstrategin är att skilja på beskrivande, förklarande 
och explorativa angreppssätt och dessa relateras till hur forskningsfrågan är strukturerad. 
Beskrivande undersökningar beskriver verkligheten och problemet är tämligen enkelt formulerat. 
Förklarande studier syftar till att granska orsak-verkan samband och kräver en klar 
problemstruktur samt hypoteser. Explorativa undersökningar är lämpliga när 
problemformuleringen är svåravgränsad och det är viktigt att spegla problemområdet ur ett brett 

                                                 
13 Holme, I.M och Solvang, B.K (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
14 Thurén, T (2000) Vetenskaps teori för nybörjare 
15 Holme, I.M och Solvang, B.K (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
16 Andersen, H. (red, 1994) Vetenskapsteori och metodlära. En introduktion 
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spektrum för att uppnå ny kunskap och för att täcka in delar där forskning inte är gjord. 
Studierna bör vara flexibla för att kunna anpassas till de resultat och nya kunskaper som kommer 
upp under arbetets gång och att målet är att införskaffa så stor kunskap som möjligt inom ett 
visst område. Uppsatsen har ett explorativt angreppssätt då vår undersökning syftar till att uppnå 
ny kunskap och Svensk kod för bolagsstyrning är ett nytt regelverk som applicerades i berörda 
företags verksamheter först år 2005. Eftersom företagen endast använt sig av Koden under ett år 
kommer troligtvis vissa delar av regelverket efter hand att finjusteras och anpassas efter praxis 
vilket gör att de studier som utförts inom ämnet kan komma att bli inaktuella. Vi har dessutom 
inte funnit några tidigare studier avseende de organisatoriska merkostnader som Koden medfört 
vilket gör att uppsatsen försöker täcka in delar där forskning inte är gjord.   
 

2.2 Vetenskaplig metod  

 
Beroende på om det är mjukdata eller hårddata som studien ämnar undersöka talar man om 
kvantitativa och kvalitativa metoder.17 Den kvantitativa metoden används främst vid 
undersökningar där statistisk bearbetning och statistiska analysmodeller går att applicera vid 
datainsamlingen.18 En kvalitativ metod använder sig istället av verbala analysmetoder. 
Kvantitativa undersökningar inhämtar data om sådana förhållanden som kan kvantifieras medan 
kvalitativa undersökningar är inriktade mot mer svårkvantifierbara data såsom attityder, 
värderingar, föreställningar etc. såkallad mjukdata.19 Den kvalitativa metoden har primärt ett 
förstående syfte och är inte inriktad på att pröva om informationen har generell giltighet.20 Det 
centrala blir istället att vi genom olika informationskällor dels kan få en djupare förståelse av det 
problemkomplex vi studerar och dels kan beskriva helheten av det sammanhang som detta 
inryms i. 
 
Med utgångspunkt i vår problemformulering, syftet med undersökningen och den typ av 
intervjufrågor som kommer att besvaras i empiriinsamlingen anser vi att en kvalitativ ansats är 
bäst anpassad för att belysa problemet. Metoden lämpar sig väl för att uppnå uppsatsens syfte då 
den har som främsta avsikt att samla in data av mjukare karaktär, såsom uppfattningar och åsikter 
hos respondenterna. De svar vi fått under våra intervjuer skulle vara svåra att kvantifiera på ett 
meningsfullt sett vilket är ett krav vid kvantitativa studier. Den kvalitativa metoden används för 
att skapa ökad förståelse av ett komplext fenomen. Kvalitativ forskning går inte bara ut på att 
beskriva hur någonting är, forskaren vill även göra en analys av det som studeras.21 Meningen är 
att vår undersökning ska utmynna i en analys om vilka organisatoriska merkostnader som Koden 
medfört. Studien är inriktad på att ta del av intervjuobjektens egna resonemang, tolkningar och 
uppfattningar och vi hoppas därmed att kunna klarlägga vilka organisatoriska merkostnader 
Svensk kod för bolagsstyrning har medfört för de företag på Stockholmsbörsens A-lista som 
implementerat Svensk kod för bolagsstyrning i organisationen. 
 
 
 
 
 

                                                 
17 , I.M och Solvang, B.K (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
18 Wiedersheim, F och Eriksson, L.T (1997) Att utreda, forska och rapportera, 
19 Skärvad, P.H och Lundahl, U (1982) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
20 Holme, I.M och Solvang, B.K (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder  
21 Bryman A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber 
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2.3 Datainsamling 

 
Data kan samlas in på två olika sätt, dels genom primärdata, där utredaren själv har insamlat 
material, dels genom sekundärdata, vilket är material insamlat av andra. En undersökning kan 
bygga på enbart en av metoderna eller av en kombination av båda.22  
 
Uppsatsens undersökning bygger både på primär- och sekundärdata. De artiklar vi läst är 
sekundär information som främst är hämtad från diverse Internetbaserade artikeldatabaser 
tillgängliga via Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet.  
 
Kärnan i undersökningen, d.v.s. empiriinsamlingen, bygger på primärdata. Empiriinsamlingen 
innefattar de besöksintervjuer vi genomfört med experter och företag. 
 

2.3.1 Sekundärdatainsamling 

 
Först och främst inledde vi vårt uppsatsarbete med att söka artiklar inom ämnet i syfte att 
kartlägga debatten kring Svensk kod för bolagsstyrning, SOX och de kostnader de medfört och 
förväntas medföra för företag. Dessa artiklar är dock inte vetenskapliga och därmed inte 
användbara till vår teoretiska referensram utan användes i syfte att få ökad förståelse i ämnet och 
kartläggning samt utbredningen av vårt studerade problem. Vi har dock valt att ta med några 
intressanta aspekter från artiklarna under rubriken ”Bakgrund” för att göra läsaren mer insatt i 
debatten.  
 
Datainsamling i form av böcker skedde främst till metodavsnittet. Metodlitteraturen lånades via 
Stockholms Universitets Bibliotek och Stockholms Stadsbibliotek.  
 

2.3.1.1 Teoristudie 

 
För att ge läsaren en förståelse för syftet och den tänkta funktionen med Svensk kod för 
bolagsstyrning har vi valt att ge en kort redogörelse för bakgrunden till Koden. Istället för en 
fullständig redogörelse för Kodens regelverk har vi istället valt att beskriva Kodens utformning. 
Detta för att ge läsaren en förståelse för hur Koden är uppbyggd och de principer som den 
bygger på.  
 
De teorier som vi valt att ta med i vår studie utgörs av institutionell teori samt kostnadsteorier. 
Då vårt huvudsakliga syfte med detta arbete är att ta reda på vilka organisatoriska merkostnader 
som Koden medfört är det viktigt att få en förståelse för vilka typer av kostnader som finns, för 
att kunna sätta dessa i sitt sammanhang med Koden. Institutionell teori som av tradition ses som 
en organisationsteori bidrar tillsammans med de kostnadsteorier som tas upp till att vi kan 
analysera de kostnader som uppstått och även sätta dem i ett sammanhang med den övriga 
verksamheten i bolagen. 
 
 
 

                                                 
22 Holme, I.M och Solvang, B.K (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder  



METOD 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 8 

2.3.2 Primärdatainsamling 

 
Det finns i huvudsak två vanliga tekniker att tillgå där forskaren själv samlar in data.23 Dessa är 
intervjuer och enkäter som kan användas i kombination eller var för sig. Valet mellan de olika 
teknikerna påverkas av en mängd faktorer så som problemets karaktär, det antal observationer 
som behövs, tillgängliga resurser etc. Det som rent allmänt skiljer teknikerna åt är att 
enkättekniken, per observation räknat, är billigare men ger sämre resultat än intervjutekniken.24 Vi 
valde att enbart använda oss av intervjuer i vår insamlig av primärdata.  
 

2.3.2.1 Intervjuer 

 
Uppsatsens empiridel grundas på en kvalitativ intervjuundersökning i form av besöksintervjuer. 
Vi har valt att genomföra besöksintervjuer eftersom det då är lättare att få bra kontakt med 
respondenterna än vid telefon- eller enkätintervjuer. Besöksintervjuer ger ofta utförligare svar, 
möjligheter till att ställa fler frågor och kvalitén på svaren blir oftast bättre. Vi tror att den som 
intervjuas blir mer engagerad att ställa upp på en intervju om vi visar engagemang och tar oss tid 
att träffa respondenten personligen, istället för att ringa eller dela ut en enkät. Vid kvalitativ 
forskning är besöksintervjuer att föredra. Med besöksintervjuer blir det lättare att anpassa sig 
efter situationen, ställa följdfrågor och utveckla resonemang. Nackdelen är i detta fall att det är 
mer tidsödande än telefonintervjuer och enkäter. Tyvärr meddelade en av studiens respondenter i 
efterhand att hans svar inte fick visas offentligt vilket tvingat oss att helt ta bort intervjun från vår 
studie. Med hänsyn tagen till en annan respondents önskemål har denne besvarat frågorna i 
undersökningens frågeformulär via e-mail. Vidare har en intervju kompletterats med en kort 
telefonintervju för att tydliggöra vissa uttalanden.  
 
Våra intervjuer kan sägas vara en kombination av standardiserade och icke-standardiserade 
intervjuer med låg grad av strukturering vilket betyder öppna svar som ger oss möjlighet att 
jämföra svaren med varandra men likväl ge utrymme åt respektive respondent att ge uttryck för 
värderingar, åsikter, attityder och föreställningar lika mycket som rena fakta.25 Intervjuerna var väl 
förberedda och genomtänkta, men vid genomförandet fanns möjligheten till att ändra 
ordningsföljden samt formuleringarna på frågorna. Två frågor hade följdfrågor som vi ställde om 
svaret vi fick behövde kompletteras. Intervjuerna kan även benämnas som ostrukturerade, då det 
inte fanns några givna eller begränsade svarsalternativ. 
 

2.3.2.2 Urval 

 
Urvalet vid kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar skiljer sig vanligtvis åt. Kvantitativa 
undersökningar görs i regel för att forskaren ska kunna uttala sig om vad som kännetecknar en 
viss population, till skillnad från kvalitativa undersökningar då syftet oftast är att öka förståelsen 
för ämnet som undersöks.26 Man kan använda sig av två huvudsakliga former för urval.27 
Antingen används urval som baseras på slumpmässighet vars syfte är att representera en vald 
population. Alternativt används urval som inte baseras på slumpmässighet. Då väljs urvalet efter 
andra kriterier som exempelvis därför att personerna är intressanta eller besitter goda kunskaper 
inom ämnet etc. Eftersom syftet med uppsatsen inte är att säga något om en hel population, 

                                                 
23 Wiedersheim, F och Eriksson, L.T (1991); Att utreda, forska och rapportera  
24 Wiedersheim, F och Eriksson, L.T (1991); Att utreda, forska och rapportera 
25 Wiedersheim, F och Eriksson, L.T (1991); Att utreda, forska och rapportera 
26 Gustavsson, B. (2003) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen 
27 Holme, I.M och Solvang, B.K; (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
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d.v.s. att dra generella slutsatser utifrån urval som är representativa för denna population, baseras 
urvalet på icke slumpmässighet. Denna form för urvalet överensstämmer även väl med det 
kvalitativa angreppssätt som vi valt i uppsatsen.  
 
Statistisk generalisering och representativitet är inte några centrala syften i kvalitativa metoder.28 
Men urvalet av undersökningspersoner blir ändå betydelsefullt för vår studie därför att om vi får 
fel personer i urvalet kan det leda till att undersökningen blir värdelös i relation till den 
utgångspunkt vi hade när vi började. Vidare ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att öka 
informationsvärdet, vilket var därför denna metod valdes. Vid användandet av kvalitativa 
intervjuer fodras det inte att respondenterna väljs utifrån slumpmässiga kriterier.29 Vi valde istället 
att öka informationsinnehållet genom att använda respondenter som på goda grunder kan anses 
ha rikligt med kunskap om de företeelser som vi undersökte. Detta inbegriper respondenter som 
är mer medvetna än andra eller som brukar reflektera över den studerade situationen i en vidare 
bemärkelse. Ett sådant urval är naturligtvis inte helt problemfritt då sådana personer också kan 
frisera verkligheten och ge övertygande, men förvrängda, beskrivningar.30 Men denna fara är 
något som vi är medvetna och då kan sådana individer ändå anses vara värdefulla respondenter 
för uppsatsen syfte. 
 
Bland våra respondenter går det att finna i huvudsak två typer av intervjupersoner. De ena är 
revisorer/kodexperter som granskar hur enskilda företag följer Svensk kod för bolagsstyrning, de 
andra är representanter för företag på börsens A-lista. På det sättet får vi se på problemet både ur 
granskarens och utövarens synvinkel och undersökningen blir då mer underbyggd, än om vi 
enbart hade valt att intervjua företagen. Revisorerna/kodexperterna har samtliga 
väldokumenterade erfarenheter av arbete med Svensk kod för bolagsstyrning, vilket gjort dem 
intressanta för uppsatsens empiristudie. Samtliga respondenterna som företräder företag på 
börsens A-lista är väl insatta i företagets arbete med Svensk kod för bolagsstyrning. Totalt har vi 
intervjuat representanter för 8 företag och 2 revisorer/kodexperter. Vi har inte funnit det 
nödvändigt att intervjua med fler företag då deras svar i stort överensstämmer med varandra 
vilket kan visa att undersökningen är mättad. De företag som deltog i vår studie var Assa Abloy, 
Electrolux, Elekta, Industrivärden, LM Ericsson, Handelsbanken, TeliaSonera samt WM-data. 
Från revisionsbolagen talade vi med KPMG samt Lindebergs Grant Thornton. Ingen av 
respondenterna vi intervjuat med har valts ut slumpmässigt och alla vi har frågat om intervjun har 
sagt ja och varit positiva.  
 

2.3.2.3 Respondentvalidering  

 
Tiden efter intervjun är kritisk för att säkerställa och göra undersökningens resultat giltigt. För att 
uppnå detta kan forskaren använda sig av respondentvalidering, vilket är en metod som skall ge 
bekräftelse på att det förmedlade resultatet stämmer överens med de studerade personernas 
uppfattningar och erfarenheter.31 På detta sätt kan bristande överensstämmelse korrigeras innan 
studiens slutgiltiga resultat presenteras. För att erhålla en hög respondentvaliditet har vi skickat en 
sammanställning av intervjun till vederbörande respondenter. De har då fått möjlighet att 
korrigera eventuella missförstånd innan de har gett sitt godkännande till att vi använder oss av 
materialet. Vi är dock medvetna om att denna metod kan innebära en del praktiska svårigheter. 
Respondenten kan till exempel inta en defensiv hållning och välja att försöka censurera den 

                                                 
28 Holme, I.M och Solvang, B.K; (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder  
29 Holme, I.M och Solvang, B.K; (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder  
30 Holme, I.M och Solvang, B.K; (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder  
31 Bryman A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber 
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information som han har lämnat.32 En av respondenterna ville i efterhand inte att hans 
intervjusvar skulle finnas med i uppsatsens bilaga vilket påverkar uppsatsens respondentvaliditet.  
 

2.4 Kritisk granskning av metoden 
 
Centrala aspekter som ofta diskuteras angående kvalitativ forskning rör forskarens förmåga och 
möjligheter att se verkligheten genom andra människors ögon och tolka det som sker utifrån 
deras perspektiv och problemen kring generalisering i kvalitativa studier33.  
 
Kvalitativ forskning handlar i stor utsträckning om att se världen genom andra aktörers ögon 
vilket i en del avseenden kan ge upphov till vissa problem. Målet med kvalitativ forskning är att 
förstå hur andra personer förstår och upplever olika situationer, men hur lätt är det egentligen att 
uppfatta saker och ting på det sätt som andra uppfattar dem? Stora delar av den verkliga värld 
som en deltagande observatör upplever väljs bort, förmodligen den största delen.34 Även 
personers personliga egenskaper kan påverka forskningen och resultaten forskaren kommer fram 
till. Allt detta kan få oss att ifrågasätta om det verkligen är möjligt att se världen genom 
aktörernas ögon.  
 

2.4.1 Validitet 

 
All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt godtagbart sätt. 
Merriam (1994) talar om inre- och yttre validitet där den inre validiteten handlar om huruvida 
resultatet stämmer överens med verkligheten och yttre validitet visar studiens generaliserbarhet, 
det vill säga om resultaten från en undersökning är tillämpliga även i andra situationer. För att 
säkerställa den inre validiteten intervjuar vi flera respondenter utifrån samma frågemall vilket ger 
en större bredd och ökad validitet. Genom att låta respondenterna ta del av utskriften av deras 
intervjusvar bidrar vi också till en ökad validitet. Uppsatsen kommer att vid flera tillfällen 
granskas av utomstående personer, bland annat kurskamrater, handledare och korrekturläsare 
vilket kommer ge undersökningen en horisontell granskning och kritik. Vår ambition har varit att 
hålla oss så objektiva som möjligt under uppsatsarbetets gång för att minska de skevheter som 
kan uppstå, men det är dock enligt Gustavsson (2003) nästintill omöjligt att vara helt opåverkad 
av det man vill studera. 
 
Många forskare uppvisar osäkerhet när det gäller möjligheten att göra generaliseringar utifrån de 
resultat forskaren kommer fram till utöver det enskilda fall de studerat. Ofta bygger kvalitativ 
forskning på att man endast studerar ett enda fall, en skola, ett samhälle osv. Hur representativt 
blir egentligen ett resultat, där forskaren undersöker ett enda fall, för populationen i stort? 
Eftersom undersökningen bygger på flera fall eller intervjuer, samt att vi är två personer som 
genomfört undersökningen stärker det den yttre validiteten..35  
 
Validiteten är i kvalitativa metoder svårare att bedöma än i kvantitativa metoder, eftersom 
kvalitativa data handlar om tolkningar. Det handlar här om att ställa sig frågorna: Har vi lyckats 
fånga in det fenomen som vi är ute efter, eller har vi studerat något annat? Vi anser att uppsatsen 

                                                 
32 Bryman A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber 
33 Bryman A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber 
34 Bryman A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber 
35 Bryman A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber 
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har godkänd validitet då vi kommer att mäta hela det fenomen som vi avsett att mäta. Vi ställer 
relevanta frågor utifrån uppsatsens frågeställning. 
 

2.4.2 Reliabilitet 

 
En förutsättning för att forskningsresultat ska kunna förklara faktiska förhållanden är att de fakta 
forskaren observerat är pålitliga vilket innebär att man kommer fram till ungefär samma resultat 
när man mäter samma fenomen på olika sätt. Hög reliabilitet innebär att resultatet blir det samma 
om man använt ett annat urval vid ett annat tillfälle men med samma angreppssätt.36 
 
Merriam (1994) menar att reliabiliteten är ett problematiskt begrepp inom samhällsforskningen 
eftersom människans beteende inte är statiskt utan föränderligt. Om undersökningen skulle göras 
vid ett senare tillfälle är det möjligt att resultaten skulle skilja sig något åt. Vi anser att de svar vi 
kommer att få från våra respondenter har hög reliabilitet eftersom de är relativt oberoende av 
situationen och om någon annan hade genomfört intervjuerna skulle han eller hon troligtvis ha 
erhållit samma resultat. 
 
För att öka tillförlitligheten i undersökningen kan man diskutera om vi borde spela in intervjuerna 
eller inte. Självklart finns det risk för att vi någon gång kan missa något väsentligt, men för att 
minska risken för detta var upplägget under intervjuerna sådana att en utförde själva intervjun 
och den andre av oss koncentrerade sig på att anteckna svaren. Vi skrev även rent intervjuerna 
tillsammans direkt efter att de genomförts för att inte vi inte skulle glömma bort viktiga aspekter 
som framkommit under intervjuerna. Att vi valt att inte spela in intervjuerna medför att vi inte 
kan återge svaren från intervjuerna ordagrant. För att öka tillförlitligheten har vi använt oss av två 
intervjuguider, en till revisorer/kodexperter samt en annan till representanterna för företagen. 

                                                 
36 Wiedersheim, F och Eriksson, L.T (1991); Att utreda, forska och rapportera 
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3 Referensram 
 

Avsnittet syftar till att presentera uppsatsens praktiska och 
teoretiska referensram. I den praktiska delen ligger fokus på 
utformningen av Svensk kod för bolagsstyrning och 
Aktiebolagslagen. Den teoretiska delen grundar sig främst på 
välkända kostnads- och organisationsteorier.    
 

3.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
För att sätta in läsaren i Kodens grundtankar beskrivs nedan dess bakgrund, syfte och innehåll.  
 

3.1.1 Syfte 

 
Bolagsstyrning handlar om att styra bolag på ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på 
avkastning på det investerade kapitalet och därigenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet 
och tillväxt. Under de senaste decennierna har en snabb utveckling skett inom 
bolagsstyrningsområdet vilket har lett till uppkomsten av regelsamlingar, s.k. koder, för 
bolagsstyrning i ett stort antal länder. Med Svensk Kod för Bolagsstyrning får Sverige en 
motsvarande regelsamling. 
 
Till grund för Svensk Kod för Bolagsstyrning ligger Aktiebolagslagen vilket innebär att Koden 
inte uppkommit p.g.a. avsaknad av regler på området. Däremot har det varit en gemensam 
uppfattning hos Förtroendekommissionen och ett antal organisationer och organ i näringslivet att 
det finns ett behov av att utifrån befintliga regler och kutymer göra en mer heltäckande 
sammanställning samt på vissa områden höja ambitionsnivån över gällande praxis.  
 
Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Genom att 
Koden riktar sig till aktiemarknadsbolagen kommer en utvecklad bolagsstyrning i dessa bolag 
tjäna som exempel och förebild även för andra kategorier av företag. Därmed hoppas man stärka 
näringslivets effektivitet och konkurrenskraft och främja förtroendet på den svenska 
kapitalmarknaden. Ett annat syfte med Koden är att främja det svenska näringslivets tillgång till 
utländskt riskkapital vilket man hoppas göra genom att höja kunskapen och förtroendet för 
svensk bolagsstyrning.37  
 

3.1.2 Utveckling av Koden 

 
Arbetet med att utveckla Koden har skett i två etapper. I den första bedrevs arbetet i en 
arbetsgrupp med nio ledamöter, varav tre hade utsetts av den av regeringen tillsatta Förtroende- 
kommissionen. De övriga sex var utsedda av en rad organ och organisationer inom näringslivet. 
Arbetet bedrevs under tiden oktober 2003 till april 2004. Det förslag som arbetsgruppen 
utarbetat blev sedan föremål för en bred remissbehandling och en omfattande offentlig debatt. I 
den andra etappen var uppgiften att utifrån de synpunkter som framförts av remissinstanserna 
och den allmänna debatten göra erforderliga ändringar i det ursprungliga kodförslaget och lägga 

                                                 
37 SOU: 2004:110 Svensk kod för bolagsstyrning 
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fram en slutlig kod för bolagsstyrning som skulle kunna tillämpas med början under år 2005. 
Flera ledande personer i näringslivet har varit inblandade i Kodens framtagande, bland annat har 
den förre finansministern Erik Åsbrink varit ordförande i Kodgruppen.38 
 

3.1.3 Målgrupp 

 
Frågor om bolagsstyrning har sin främsta betydelse i bolag med en bred ägarspridning och därför 
riktar sig Koden primärt till aktiemarknadsbolag. Kodens regler borde även kunna tillämpas av 
andra kategorier av bolag med ett spritt ägar- eller allmänintresse. Kodgruppen talar om 
fördelarna med en stegvis implementering av Koden. Gruppens rekommendation är att i ett 
första steg införa Koden för bolag noterade på A-listan och större bolag på O-listan för att efter 
några år, då man vunnit erfarenhet av Kodens praktiska tillämpning, införa Koden i börsens 
samtliga bolag. Kostnaden för den inledande tröskeln i form av att bygga upp lämpliga system 
och rutiner för att tillämpa Koden kommer därigenom att till stor del bäras av de större 
aktiemarknadsbolagen.  
 
De krav som Koden ställer på ägarna av aktiemarknadsbolag är följande39. 
 

• Aktieägarna med stora innehav bör tillvarata möjligheten att via bolagsstämman utöva 
inflytande i bolaget. D.v.s. att aktivt delta i val av styrelse och ha en genomtänkt policy för 
hur inflytandet ska utövas. 

• Aktieägare med stora innehav i aktiemarknadsbolag har ett särskilt ansvar att inte 
missbruka sin ställning för att skada bolaget eller andra aktieägare. Detta gäller dock även 
motsatsvis, minoritetsägare har ett ansvar att inte utnyttja sina minoritetsrättigheter för att 
skada bolaget eller andra aktieägare. 

• Institutionella aktieägare bör offentliggöra sin ägarpolicy och genom denna upplysa andra 
investerare om sina principer för utövande av aktiernas rösträtt. 

 

3.1.4 Följ eller förklara 

 
Koden är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. Den bygger på 
principen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag som tillämpar Koden kan avvika från 
enskilda regler men ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. Att tillämpa 
Koden innebär därför inte att samtliga regler alltid måste följas, och det innebär inte något brott 
mot Koden att avvika från en eller flera enskilda regler. Det avgörande är vilka motiv som finns 
bakom avvikelsen. Kodgruppen har inte föreslagit någon särskild instans som ska bedöma vilka 
förklaringar som är respektive inte är godtagbara. För aktiemarknadsbolag förutsätts marknaden, i 
form av investerare och andra aktörer, ytterst avgöra om en förklaring är godtagbar eller inte. 
Kodgruppen menar att bolag som avviker från Koden utan att ange rimliga motiv för detta 
riskerar att drabbas av försämrat förtroende på kapitalmarknaden.40  
 
 
 
 

                                                 
38 SOU: 2004:110 Svensk kod för bolagsstyrning 
39 SOU: 2004:110 Svensk kod för bolagsstyrning 
40 SOU: 2004:110 Svensk kod för bolagsstyrning 
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3.1.5 Bolagsstyrningsrapport 

 
Bolagsstyrningsrapporten är den del av Koden som investerare oftast kommer att komma i 
kontakt med då den ska ingå som en del i årsredovisningen samt publiceras på bolagets webbsida. 
Informationen på bolagets webbsida ska även löpande uppdateras med aktuell information. I 
bolagsstyrningsrapporten ska styrelsen redogöra för hur väl företaget har efterföljt reglerna i 
Koden. I de fall där det har uppstått avvikelser från regelverket ska skälen till detta motiveras 
enligt ”följ eller förklara”-principen. I bolagsstyrningsrapporten ska även information om 
styrelsen och deras arbete finnas med. Valberedningen för styrelsen ska redovisas, 
styrelsemedlemmars uppgifter i företaget och vilka ersättningar de erhåller samt en presentation 
av företagets verkställande direktör och hans ersättning. Styrelsen ska även i 
bolagsstyrningsrapporten redogöra för hur styrelsen har arbetat under året och redogöra för den 
arbetsinsats som de har presterat.41 
 

3.1.6 Koden och intern kontroll 

 
En viktig del av Koden är de regler som omfattar intern kontroll. Reglerna kring intern kontroll 
påverkar företagen i form av att styrelsen ska redovisa hur den interna kontrollen har fungerat 
under det gångna året i bolagsstyrningsrapporten. Reglerna gällande intern kontroll framhåller att 
styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om 
och utvärdera bolagets system för intern kontroll fungerar. Denna del av Koden ska därför 
främst ses som ett förtydligande av det ansvar för intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen som styrelsen redan idag har enligt Aktiebolagslagen. Styrelsen ska när det gäller 
den finansiella rapporteringen årligen rapportera hur den interna kontrollen är organiserad och 
hur väl den har fungerat under det senaste verksamhetsåret.42 Denna rapport ska även granskas 
av bolagets revisor.  
 
Revisorerna kommer dock inte att granska den interna kontrollrapporten som lämnas i 
årsredovisningen för 2005. Detta är en följd av att FAR och Svenskt Näringsliv inte kommit 
överens om vad revisorerna ska granska avseende den interna kontrollrapporten. Kollegiet för 
Svensk bolagsstyrning som är skapad i syfte att förvalta Koden har angett i ett uttalande att 
revisorsgranskning av internkontrollrapporten för bolagens årsredovisning 2005 kan utgå p.g.a. 
ett flertal förhållanden som råder. Sådana förhållanden är införandet av IFRS, svårigheter att 
snabbt formalisera företagets processer och avsaknad av riktlinjer för revisorsgranskning. På 
grund av detta anser Kollegiet att det är tillräckligt om styrelsen i bolagsstyrningsrapporten för år 
2005 med hänvisning till Kollegiets uttalande inskränker rapporten om intern kontroll till en 
beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad utan att göra något uttalande om hur väl 
den fungerat och utan revisorsgranskning.43  
 

3.1.7 Innehåll och form 

 
Koden behandlar de enskilda bolagsorganens organisation och arbetsformer, som t.ex. samspelet 
mellan organen. Dessutom ges riktlinjer för bolagets rapportering till ägare, kapitalmarknad och 
omvärld.  

                                                 
41 SOU 2004:110 Svensk kod för bolagsstyrning 
42 Svenskt Näringsliv och FAR, Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen - Vägledning 
för styrelserapporter om intern kontroll 
43 Pressmeddelande Kollegiet för Svensk bolagsstyrning 2005-12-15 
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Kodens regler utgör en påbyggnad av främst aktiebolagslagens bestämmelser om bolagets 
organisation, men även på den relativt omfattande självreglering som finns inom 
bolagsstyrningsområdet, bland annat i flera organ och organisationer inom näringslivet som 
Stockholmsbörsen och FAR.  
 
Svensk kod för bolagsstyrning behandlar fem delar:  

1. Bolagsstämman 
2. Tillsättning av styrelse och revisor  
3. Styrelse 
4. Bolagsledning 
5. Information om bolagsstyrning 

 

3.2 Aktiebolagslag (1975: 1385) 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de regler som finns i aktiebolagslagens 8:e kapitel 
gällande bolagets ledning. Sammanfattningen visar bakgrunden till vilka regler Sverige hade innan 
Svensk kod för bolagsstyrning fanns och fortfarande har eftersom bolagskoden utgår från 
aktiebolagslagen.44 
 
Styrelsens uppgifter är att svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets 
angelägenheter. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan.       
(8 kap 3§) 
 
Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och om bolaget är moderbolag i koncern, koncernens 
ekonomiska situation. Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana 
uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.  
(8 kap 4§) 
 
Styrelsen beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som 
föreskrivs i bolagsordningen är närvarande. Beslut får inte fattas i ett ärende om inte samtliga 
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett tillfredsställande underlag 
för att avgöra ärendet.  
(8 kap 18§) 
 
En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och bolaget. 
Styrelseledamoten är då jävig. Detsamma gäller om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i 
tredjemans avtal med bolaget.  
(8 kap 20§) 
 
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har 
fattat antecknas. Protokollet skall undertecknas av den som varit protokollförare. Det skall 
justeras av ordföranden om denna inte fört protokollet. Om styrelsen består av flera ledamöter 
skall det även justeras av en ledamot som utses av styrelsen. Protokollen skall föras i 
nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.  
(8kap 21§) 

                                                 
44 FARs samlingsvolym 2004 
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Styrelsen utser verkställande direktör som skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens 
bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets 
verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse om styrelsens beslut inte kan avvaktas 
utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Den verkställande direktören skall vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. (8kap 25§) 
 

3.3 Institutionell teori 
 
För att kunna sätta bolagens kostnadseffekter av implementeringen av Koden i ett sammanhang 
med den övriga verksamheten används institutionell teori i uppsatsens analysdel. Nedan beskrivs 
och sammanfattas teorin för att göra läsaren införstådd med begreppen.  
 
Institutionell ekonomisk teori är ett mycket brett teoretiskt område och det finns en mängd olika 
definitioner på vad som utgör en institution. Philip Selznick är en av de mest kända institutionella 
teoretiker som menar att de formella strukturerna är mäktiga men inte tillräckligt starka för att 
helt undertrycka de icke-rationella dimensionerna i organisationers liv. Att rationalitet bryts beror 
ofta på att individen i organisationen går utanför sin formella roll. Ingen organisation är immun 
mot dessa autonoma, icke planlagda och oönskade mönster.45  
 
Enligt Meyer och Rowan är organisationer de synliga resultaten av institutionaliserade regler och 
handlingsmönster. Regler och handlingsmönster utvecklas av olika professionella grupper, av 
staten eller i den offentliga debatten. Den formella strukturen och organisationen bestämmer inte 
dessa regler. Organisationen är däremot ett resultat av de institutionella reglerna.46 
 
Institutioner utgör samhällets grundläggande spelregler eller med andra ord de restriktioner som 
människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan. De ordnar tillvaron för 
individen och minskar osäkerheten. De kan delas in i formella och informella institutioner. 
 
Formella institutioner utgörs av de skrivna regler som finns, såväl juridiska, politiska som 
ekonomiska regler och kontrakt. De informella institutionerna består av uppföranderegler, 
beteendenormer, seder, kutym och konventioner. Ett samlat begrepp för dessa är kultur och varje 
företagskultur ger individerna inom organisationen en ram som påverkar de beslut som fattas. De 
informella institutionerna har en avgörande betydelse för att kunna förklara och förstå ett 
utvecklingsförlopp eller en etablerad situation. Institutionerna skapar mening och sammanhang 
för organisationens individer och genom att erhålla kunskap om institutionerna blir det möjligt 
att förstå andra människors agerande. 
 
North frågar sig varifrån de informella restriktionerna kommer. Han beskriver hur vi i 
västvärlden föreställer oss att livet och ekonomin är organiserade genom formella lagar och 
äganderätter. Samtidigt förklarar han att i de mest utvecklade ekonomierna utgör formella regler 
bara en liten del av de restriktioner som ligger bakom våra beslut. I det dagliga samspelet med 
andra styrs vi människor av regler om hur man uppför sig, beteendenormer och konventioner. 
47De informella reglerna kommer enligt North ur samhälleligt överförd information och ingår i 
vår kultur. Kulturen ger oss en språkbaserad begreppsram som gör det möjligt för oss att sortera 
                                                 
45 Selznick Philip (1948) Leadership in administration 
46 Abrahamsson, Bengt & Amdersen, J.A.  (1998) Organisation- att beskriva och förstå organisationer 
47 North Douglass (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet 



REFERENSRAM 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 17 

och tolka information. Den kulturella informationsbehandling som ligger till grund för informella 
restriktioner spelar en viktig roll för hur institutioner utvecklas och är orsak till en viss 
utvecklingsväg. Kulturella drag har enligt North en stor överlevnadsförmåga och de flesta 
kulturella förändringar tilltar. Det är ett faktum att de informella restriktioner som har kulturella 
orsaker inte kommer att förändras omedelbart som en reaktion på förändringar i de formella 
reglerna. Detta ger en spänning mellan förändrade formella regler och de kvardröjande informella 
restriktionerna som har betydelse för organisationers och ekonomiers sätt att förändras. 
 
Institutioner behöver inte alltid utgöras av en formell struktur, men ändå har de en sån stark 
betydelse att individer eller grupper ofta sätter sitt egenintresse åt sidan för att handla i enlighet 
med institutionen. För att en företeelse ska kunna betraktas som en institution krävs det att den 
är varaktig och starkt etablerad, vilket medför att den är svår att förändra.48 
 
Det finns tre olika grundpelare för att förklara institutioner. Det är den regulativa, den normativa 
och den kognitiva. Den regulativa aspekten omfattas nästan av alla ”institutionalister”, vilka 
menar att institutioner begränsar och reglerar beteenden. De forskare som arbetar med denna 
grundpelare lägger stor vikt vid reglerande företeelser såsom regelskapande, övervakning och 
sanktioner. Andra institutionsforskare som arbetar med den normativa grundpelaren anser att 
institutioner är uppbyggda av normer och värderingar. Människan styrs av de mål som bör 
eftersträvas och av de handlingar som är legitima för att uppnå målen. Hon följer rättigheter och 
skyldigheter och spelar den roll som krävs av henne. Den kognitiva grundpelaren handlar om att 
man följer vissa rutiner och regler. Den sociala aktören har en kunskapsmässigt bas och den följer 
dessa regler och rutiner för att det tas för givet att man ska följa dem. Beteendet är så invant så att 
aktören inte kan tänka sig att göra på något annat sätt.49 
 
Institutionalisering är en process där en rådande norm blir accepterad av deltagarna i ett socialt 
system. Det är därmed också viktigt att titta på vad som påverkar organisationer och deras 
förhållanden såväl externt som internt. Organisationen är ett föremål för institutionaliseringen 
och då främst institutionalisering av organisationsstrukturer. Människor har en allmän 
uppfattning om hur en organisation ser ut och vilka roller som existerar, något som är inlärd i vår 
kultur. Det finns en acceptans mot organisation och det är detta som krävs för att organisationen 
ska kunna få sin legitimitet. Institutionalisering är när en handling blir accepterad som en rådande 
norm i ett socialt system eller samhälle. Innebörden av att beteenden eller företeelser blivit 
institutionaliserade är att de accepteras utan att ifrågasättas, de tas för givna.50 
 

3.3.1 Den regulativa pelaren  

 
Många forskare framhäver institutioners regulativa aspekt och menar att institutioner inskränker 
och reglerar beteende. Forskare som tillhör den regulativa pelaren utmärker sig genom den 
framträdande plats de ger åt uttryckliga regulativa processer som exempelvis regelsättande, 
övervakande och bestraffningsaktiviteter. De menar att dessa exempel genom tvång kan 
användas för att forma ett beteendemönster. Dessa processer kan både vara av formell karaktär 
och utföras av bestämda aktörer till exempel domstolar men också av mer informell karaktär och 
omfatta folkseder som vanära eller skambeläggning. Exempel på lagstiftning på 
bolagsstyrningsområdet är Aktiebolagslagen och i viss mån även Årsredovisningslagen. 
Belönings- och bestraffningssystem är exempel på manipulativa åtgärder för att påverka beteende 
hos berörda parter. Den regulativa pelaren är därmed av tvingande karaktär. Ett system av stabila 

                                                 
48 Selznick Philip (1948) Leadership in administration 
49 Johansson, Roine  (2002) Nyinstitutionalism inom organisationsanalysen 
50 Greve, Arent (1997) Organisationsteori- nya perspektiv 
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regler, formella eller informella, uppbackat av bevakning och sanktionssystem är den rådande 
synen på institutionerna.  
 
De forskare som representerar detta synsätt menar också att i vissa situationer kan parterna 
emellan sig övervaka och upprätthålla överenskommelser men att det i många situationer finns 
behov av en tredje oberoende aktör. Detta ser de som en viktig funktion för staten.51 
 
Den regulativa skolan utgår från att aktörer har självklara intressen som de strävar efter på ett 
rationellt sätt. Individer gör sina val utifrån ett lönsamhets- och nyttotänkande. Detta synsätt har 
svårigheter att förklara varför institutioner uppkommit men menar att aktörer väljer att följa dessa 
utifrån ett egenintresse att anpassa sig därefter.52  
 

3.3.2 Den normativa pelaren 

 
De forskare som representerar det normativa synsättet menar att institutioner till största del 
grundar sig på normativa regler. De betonar att beteende styrs av en medvetenhet hos individen 
om sin roll i en social situation och ett intresse att i denna situation bete sig passande utifrån 
andras förväntningar och sina egna normer. Normer bestämmer hur saker bör göras. Normativa 
system definierar mål, exempelvis för ett företag att de ska gå med vinst, men också lämpliga sätt 
att fullfölja målet till exempel att driva företaget på ett ärligt sätt.53 
 
Vissa värderingar och normer omfattar samtliga i samhället medan andra endast berörs av utvalda 
aktörer. Dessa normer och värderingar betecknas som roller och kan sägas utgöra uppfattningar 
om lämpligt beteende för särskilda individer och specificerade positioner i samhället. Dessa 
uppfattningar är inte bara förväntningar eller förutsägelser utan påbud så kallade normativa 
förväntningar om hur en aktör förutsätts agera. Roller kan uppkomma formellt genom att 
särskilda positioner medför specifika förväntningar för ett beteende. De kan också uppstå 
informellt genom interaktion då det med tiden utformas förväntningar om ett visst 
beteendemönster. Enligt forskarna med detta synsätt kan normativa regler både tvinga till ett visst 
beteende men samtidigt också berättiga och möjliggöra ett visst agerande.54  Vad som betraktas 
som rationellt beteende bygger på det sociala sammanhang som anger passande sätt att nå sitt 
mål. Aktörer anpassar sig inte för att det ligger i deras egenintresse utan för att det förväntas av 
dem att göra det. Detta innebär däremot inte att regler följs på grund av oförnuft eller per 
automatik. Vilken regel som ska följas måste väljas ut, tolkas och appliceras till den givna 
situationen. Det normativa synsättet menar inte att aktörer ska ses som redskap för den sociala 
konventionen utan som förnuftiga människor som anpassar sig till institutionernas regler.  
 

3.3.3 Den kognitiva pelaren 

 
Den kognitiva pelaren utgör den nyaste tolkningen av institutioner och menar att dessa 
huvudsakligen består av kognitiva faktorer. Detta synsätt menar att verkligheten inte är något 
som människor upptäcker utan något som de själva skapar. Aktörer uppvisar inte naturliga 
förmågor, nytta och intressen utan detta är sociala konstruktioner som varierar mellan olika 

                                                 
51 Scott R. (1995)  Institutions and Organizations 
52 Scott R. (1995)  Institutions and Organizations 
53 Scott R. (1995)  Institutions and Organizations 
54 Scott R. (1995)  Institutions and Organizations 
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platser och tidpunkter. Aktörers karaktärsdrag, både de individuella och de kollektiva bestäms 
utifrån kulturella regler.55 
 
Inom det kognitiva synsättet betonas vikten av konstitutiva regler. Det är regler som används för 
att konstruera aktörer och deras handlande. Ett exempel på detta utgör de olika sporter som 
genom regler och definitioner skapar aktörer såsom målvakter, backar, forwards och handlande i 
form av att göra mål och så vidare. Ett företagsekonomiskt exempel kan vara trainee-program 
eller de första åren för en redovisningsassistent på en byrå Specifika roller medför specifikt 
handlade. Dessa sociala konstruktioner berör inte bara individuella aktörer utan även kollektiva. 
Kulturella system föreskriver modeller för hur exempelvis sjukhus och företag ska konstrueras. 
Dessa tilldelas vissa rättigheter och antas ha vissa karaktärsdrag och förmågor. I motsats till det 
regulativa och normativa synsättet menar det kognitiva att institutioner kan ses som ett 
kunskapssystem. Det kontrollerar beteendemönster genom att kontrollera människors 
uppfattning av omvärlden och vilka handlingsalternativ som finns för en viss typ av aktörer.56  
 
Forskare inom det kognitiva synsättet menar att organisationer är isomorfiska. Isomorfiska 
betyder att de i stor utsträckning strävar efter att utföra samma typ av aktiviteter, se likadana ut 
och agera på liknande sätt. Både individer och organisationer bemöter osäkerhet genom att 
imitera andra som de ser som förebilder. Det finns en strävan att bete sig konventionellt, att inte 
sticka ut eller uppfattas som annorlunda. Ju fler aktörer som agerar på ett speciellt sätt desto 
starkare blir behovet för andra att imitera deras beteende. Föremålet för denna imitation är de 
som anses överlägsna och mer framgångsrika. Institutionell isomorfism leder på så sätt till att 
organisationer både blir framgångsrika och överlever.57  
 

3.4 Kostnadsteori 

 

3.4.1 Cost/Benefit-analys 

 
Intern kontrollrapporten uppfattas av många som den del av Koden som kommer att kräva störst 
resursinsats. Som ovan nämnts arbetar FAR, tillsammans med Svenskt Näringsliv, med att ta 
fram en vägledning för hur bolagen skall tolka och tillämpa de olika ramverk för intern kontroll 
som finns. Dan Brännström, generalsekretare i FAR, beskriver hur viktigt det är att lägga sig på 
rätt nivå, där nyttan överstiger kostnaden. Han menar att det finns en allmän trend mot alltmer 
detaljreglering som FAR vill stå emot.58 En artikel i Dagens Industri diskuterar problematiken. 
Att införa allt det som koden kräver tar naturligtvis betydande resurser i anspråk; i många fall 
behöver även en internrevisionsfunktion inrättas. Vad får då företagen ut av att göra allt detta? Ja, 
till exempel förbättrad kreditbedömning, bättre kostnadskontroll och effektivare processer och 
därmed ett förbättrat resultat. Sådana effekter samt ett ökat förtroende bland investerarna talar 
för att en god intern kontroll ligger i bolagets, ägarnas och samhällets intresse.59 Då huvudsyftet 
med uppsatsen är att klarlägga vilka organisatoriska merkostnader som Koden har medfört bidrar 
en diskussion kring kostnad vs nytta till att ge analysen i kapitel 4 ett djup.  
 
En cost/benefit- analys är en teknik för att beräkna önskvärdheten av ett projekt. Likt namnet 
grundar den sig på att kostnaden skall ställas mot nyttan. Begreppet ”nytta” avser något som har 

                                                 
55 Scott R. (1995)  Institutions and Organizations 
56 Scott R. (1995)  Institutions and Organizations 
57 Eriksson-Zetterquist U. Kalling T. och Styhre A. (2005) Organisation och organisering 
58 Nachemson-Ekwall, S. (2005-04-27) Special: Boom för revisorn – Hjälte eller bara besvärlig?  
59 Dagens Industri (2004-10-04) Otydligt om internkontroll 
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en positiv effekt och utbringar en ekonomisk fördel. Nyttan kan även ses som effekter. En tanke 
är att resurserna skall användas så effektivt som möjligt, vilket ofta kan likställas med företagens 
mål. Den andra komponenten ”kostnad” avser en utgift eller omkostnad. Det finns olika slags 
kostnader, direkta, indirekta och alternativkostnader. Direkta kostnader är sådana som direkt kan 
kopplas till kostnadsobjekt. Indirekta kostnader är motsatsen, kostnader som inte kan identifieras 
till ett visst kostnadsobjekt. Alternativkostnader kan uttryckas mäta värdet av det alternativ som 
går förlorat då ett annat alternativ väljs.  
 
Balansen mellan kostnad och nytta är i företagen alltid en avvägning. Det är dock viktigt att 
redovisningen uppfyller kraven på relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet så att företagen får en 
transparent redovisning och risken för eventuella fel minimeras. Viktigt är att kostnaden för 
informationsframtagning och efterlevandet av Koden inte överstiger kostnaden. I många fall är 
det en process av kritisk karaktär då det nödvändigtvis inte är de som står för kostnaden som 
erhåller nyttan med redovisning.60   
 

3.4.2 ABC-kalkylering 

 
Syftet med uppsatsen är att dels försöka få svar på vilka kostnader som påverkats i samband med 
Koden men också med hur mycket de påverkats. För att kunna uppnå syftet krävs ett kunnande 
kring kostnadsallokering och vi har därför valt att använda oss av ABC-kalkyler i vår analys. 
Kalkyleringsmetoden söker aktiviteter som skapar kostnader vilket vi anser passar vår studie. 
 
ABC-kalkylen introducerades i slutet av 1980-talet av engelsmannen Robin Cooper och 
amerikanen Robert Kaplan. Benämningen ABC kommer ifrån metodens engelska benämning,  
Activity Based Costing. Även om de idéer som metoden bygger på inte är nya i sig, har de i 
Cooper och Kaplans version fått ett ordentlig genomslag.61  
 
Behovet av ABC-metoden har vuxit fram mot bakgrund av företags nya sätt att arbeta. 
Exempel på nya arbetssätt utgör automatisering, kundanpassning, kvalitetssatsningar, 
produktdifferentiering och nya verksamhetsfilosofier. Dessa nya arbetssätt utgör svar på 
förändringar i företagens miljö, som till exempel snabb teknologisk utveckling, hårdnande 
konkurrens, nya framgångsfaktorer m.m.62 Koden är i sig ett exempel på en anpassning 
företag tvingats göra. Företagens nya sätt att arbeta påverkar i många avseenden 
förutsättningarna för företagens produktkalkylering.63 ABC-metoden tar sikte på en specifik 
kalkylfråga, nämligen den om fördelning av omkostnader. En mer komplex verksamhet ställer 
större krav på fördelningen av omkostnaderna än en mer traditionell verksamhet. Traditionell 
kalkylering utgår ifrån avdelningar och kostnadsställen. Fler kostnadsställen leder därmed i 
regel till större precision. ABC-kalkylering däremot söker precision genom att söka aktiviteter 
som skapar kostnader. Tillvägagångssättet utgår normalt från att man först försöker identifiera 
de aktiviteter i värdekedjan som en produkt måste gå igenom för att förädlas till den färdiga 
produkten. Vidare fortsätter man med att identifiera någon faktor som, kraftigt, påverkar 
kostnaderna (kostnadsdrivare). Sedan skapar man en ”kostnad” för varje aktivitet som belastar 
varje produktenhet i respektive produktgrupp. Sedan relaterar man kostnaden för aktiviteten 
till förbrukningen av kostnadsdrivaren. Det som måste utmärka en kostnadsdrivare är att den 

                                                 
60 Ax Christian m.fl. (2002) Den nya ekonomistyrningen Liber Ekonomi 
61 Ax Christian m.fl. (2002) Den nya ekonomistyrningen Liber Ekonomi 
62 Ax Christian m.fl. (2002) Den nya ekonomistyrningen Liber Ekonomi 
63 Ax Christian m.fl. (2002) Den nya ekonomistyrningen Liber Ekonomi 
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går att mätas, samt att den klarar av att visa på proportionellt samband mellan aktivitet och 
kostnad.64 
 

 
 
En väsentlig skillnad mellan traditionell påläggskalkylering och ABC-kalkylering är att i 
påläggskalkylering är det egenskaper hos den enskilda produkten till exempel direkt lön som 
utgör fördelningsgrunden för omkostnaderna. I ABC-kalkylering är det produktens efterfråga 
på aktiviteter som bestämmer dess förbrukning av resurser.65 Vad ABC-kalkylering kan 
underlätta är att finna delar i organisationen som inte deltar i förädling. Dessutom används 
den oftast vid rationalisering av företag eller att studera organisation i företagen.  
 

3.4.2.1 Kostnadsdrivare  

 
Stycket beskriver olika typer av kostnadsdrivare samt hur de kan identifieras. Vi nämner också de 
uttalade organisatoriska merkostnader som i ämnet sakkunniga personer förväntat att Koden ska 
medföra. I analysen förs ett resonemang med detta avsnitt som bakgrund för att kunna identifiera 
och mäta de kostnader som koden medfört.  
 
De aktiviteter i ett företags verksamhet som skapar kostnader kallas för kostnadsdrivare. Dessa 
kostnadsdrivare delas in i tre olika kategorier hänförliga till kostnad för framtagandet samt 
noggrannhet. Dessa tre kategorier är följande:66 
 

• Transaktionsdrivare är mest lämplig när produkterna i huvudsak använder lika mycket av 
resurserna. Exempel är behandling av inköpsorder. Denna drivare är den billigaste att ta 
fram men även den minst exakta. 

 
• Tidskrävandedrivare uppskattar hur mycket tid det behövs för att utföra en aktivitet. 

Denna kostnadsdrivare bör användas när stora variationer existerar i mängden av aktivitet 
som behövs vid produktion av en produkt. Exempelvis tid för omställning av maskin. 
Denna drivare är dyrare att identifiera i jämförelse med transaktionsdrivare, men även 
mer exakt i sin mätning. 

 
• Intensitetsdrivare uppskattar kostnader efter exakt hur mycket en produkt har skapat 

kostnader. I motsats till tidskrävande drivare som utgår från att varje timme är lika 
kostsam är intensitetsdrivare mer precisa. De är de mest exakta men därmed även de 
dyraste att ta fram. 

 
En viktig regel för att kunna identifiera kostnadsdrivare kallas för ”The Willie Sutton rule”. 
Regeln innebär att företaget bör vara uppmärksam på områden med höga indirekta kostnader, 
speciellt om kostnaderna har stigit kraftigt eller är svåra att härleda till en viss kostnadsbärare. 

                                                 
64 Ax Christian m.fl. (2002) Den nya ekonomistyrningen Liber Ekonomi 
65 Ax Christian m.fl. (2002) Den nya ekonomistyrningen Liber Ekonomi 
66 Gerdin Jonas (1995) ABC-kalkylering 
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Något som de kostnader Koden medfört kan anses vara. Det finns fyra steg att följa vid 
genomförande av en ABC-kalkyl, nämligen följande.67 
 

1. Definiera indirekta kostnader      
2. Identifiera resurser och aktiviteter    
3. Identifiera kostnadsdrivare    
4. Beräkna kostnaden för kostnadsdrivarna. 

 
Först måste de totala indirekta kostnaderna definieras vilket lämpligtvis kan göras med hjälp från 
årets budget. 
 
Steg två är att identifiera resurserna och vilka aktiviteter som genomförs på de olika 
avdelningarna och beräkna hur mycket tid som läggs ner på varje aktivitet. Antalet aktiviteter 
beror delvis på ändamålet med ABC-kalkyleringen, hur exakt man vill vara. För att ta fram dessa 
aktiviteter kan man bland annat använda sig av ens egna personal och låta dem ta fram dessa. 
Sedan beräknar man kostnaderna för respektive aktivitet. Återigen kan man ta hjälp från 
personalen genom att de t.ex. fyller i hur mycket tid som de spenderar på respektive aktivitet kan 
därefter en procentuell del av de totala omkostnaderna uppskattas till just den aktiviteten.68 
 
Steg tre är att identifiera kostnadsdrivarna. Dessa bör vara unika för aktiviteten så att en mer 
rättvis bild av hur kostnaderna har uppkommit kan tas fram.  
 
I steg fyra beräknas slutligen kostnaden per kostnadsdrivare och sedan tilldelas respektive objekt 
dess korrekta kostnad. 
 
Två viktiga beslut måste tas vid arbetet med ABC-kalkyleringen. Dels antalet kostnadsdrivare 
som ska ingå samt vilka dessa ska vara. Antalet regleras efter tre faktorer vilket är noggrannhet, 
produktkomplexitet samt hur omkostnaderna är sammansatta. Desto högre noggrannhet som 
eftersträvas ju fler aktiviteter bör därefter väljas. Produktkomplexitet beror på i vilken mängd 
produkterna förbrukar aktiviteterna. Beroende på om de är lika i sin användning av aktiviteter kan 
man slå ihop en del aktiviteter om det visar sig att vissa produkter använder samma.69 Hur 
omkostnaderna är sammansatta har betydelse om aktiviteten är kostnadskrävande får en felaktigt 
vald fördelningsgrund större utslag. Vid införandet av ABC-kalkylering måste man även göra en 
avvägning av den exakthet man önskar uppnå. Ju fler kostnadsdrivare desto sannare blir resultatet 
men desto högre blir kostnaderna för att erhålla informationen.70 
 

3.4.2.2 Förväntade kostnader vid Kodens implementering 

 
Koden skärper som nämnts ovan kraven på intern kontroll och gör att alla processer i företaget 
samt IT-systemen som stöder dem måste kartläggas och dokumenteras. Anders Malmeby, 
ordförande i FAR och affärsområdeschef på KPMG, har granskat förtroendekommissionens 
förslag och han ser många direkta likheter med Sarbanes-Oxley. SOX har bland annat medfört 
stora konsekvenser för IT-avdelningen på företagen eftersom IT-system och informations-
processer måste kartläggas, dokumenteras och testas i hela företaget för att säkra informationen. 
Han menar att även arbetet med den svenska koden innefattar IT-systemen i allra högsta grad. 
Har man inte fungerande system och processer har man inte bra intern kontroll. Det finns 

                                                 
67 Morgan Malcom (1993) Testing Activity Based Costing Relevance 
68 Kaplan Robert, Cooper Robin (1998) Cost and Effect 
69 Gerdin Jonas (1995) ABC-kalkylering 
70 Gerdin Jonas (1995) ABC-kalkylering 
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företag som har god kontroll redan i dag och för dem är det inte en så stor sak. Men det finns 
också de som står inför en väldig uppgift. För köpta system, till exempel SAP, finns generellt en 
god grunddokumentation från leverantören. Men företagen måste ändå kartlägga och beskriva 
sina egna processer, hur systemen används och hur flödena ser ut genom företaget. Anders 
Malmeby tror att en stor del av arbetet kommer att bestå i dokumentation. Han menar att det 
finns ett väldigt glapp i vad som krävs och vad företagen har.71 
 
I en artikel i Dagens Nyheter diskuterar artikelförfattaren kring Kodens kostnader. Han är 
övertygad om att arbetet med att införa kodens tankar och se på efterlevnaden kommer att ge 
mer jobb för flera yrkeskategorier framöver. Bland annat kommer affärsjurister och revisorer att 
få fler uppdrag, framför allt under den period när de nya reglerna införs.72 
 
Ett annat populärt debattämne kommer att bli nomineringskommitténs, numera kallad 
valberedning, nu formella uppdrag att utvärdera styrelsearbetet. Belackarna till Koden menar att 
det är omöjligt, utan nya och kostsamma resurser.73 Svensk kod för bolagsstyrning anger att 
bolagsstämman ska utse en valberedning på minst tre personer, där majoriteten ska hämtas  
utanför styrelsen. Senast sex månader före bolagsstämman ska valberedningen ta fram  
förslag på styrelseledamöter. Som underlag för förslagen ska valberedningen genomföra en 
grundlig analys av styrelsen och dess arbete. En artikel i Dagens Industri räknar fram att varje 
bolag kommer att avsätta ca 35-40 timmars arbete per ledamot i valberedningen. 
Artikelförfattaren antar att den genomsnittliga valberedningen på sikt kommer att ha 5 
ledamöter och allt som allt med ca 300 svenska börsbolag som omfattas av koden innebär det 
minst 100 personer på heltid av kvalificerad arbetskraft som i dag inte finns.74  
 
 
 
 
    
 

                                                 
71 Myrén, K. (2004-04-28) Etik kräver IT-upprustning 
72 Carlsson, B. (2004-09-19) Vem får makt över uppförandekoden? 
73 Carlsson, B. (2004-09-19) Vem får makt över uppförandekoden? 
74 Malmqvist, P. (2005-11-25) Institutionerna måste våga tacka nej till valberedningar 
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4 Empiri och analys 
 
I kapitlet kommer de för uppsatsens syfte mest intressanta 
delarna från de genomförda intervjuerna att redovisas och 
analyseras. Det kompletta intervjumaterialet finns att läsa i 
bilaga 2. Strukturen i kapitlet är uppbyggt kring 
respondenternas citat som  varvas med teori från kapitel 3 
och informationen analyseras och tolkas fortlöpande.    
 

4.1 Företagens anpassning till Koden 

 
En gängse uppfattning är att företag utgör det synliga resultatet av de institutionaliserade regler 
och handlingsmönster som företaget omges av. Regler och handlingsmönster utvecklas av olika 
professionella grupper, av staten eller i den offentliga debatten där till stor del media ingår. Den 
formella strukturen och företaget i sig bestämmer inte dessa regler. Företaget är däremot ett 
resultat av de regler och ramverk som det omges av, regler som kan delas in i formella och 
informella regelverk. Koden är vid första anblick strikt sett ett formellt regelverk som företagen 
är ”påtvingade” att efterleva i och med noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Skapandet av 
Koden utgjorde en möjlighet för svenskt näringsliv att självsanera, och undlåta staten att blanda 
sig i med tvingande lagreglering. Detta gjorde att företagen till stor del själva var med och 
bestämde vad Koden skulle innehålla. Flertalet av de bolag som utgjort underlag för uppsatsens 
intervjuundersökning har aktivt deltagit i förarbetet till Koden i form av remissinstans.  
Dessutom har de haft egna representanter som företrädare i Kodgruppens styrelse.  
 
Kodens synsätt på företagens förhållningssätt till olika delar av sin verksamhet, som till exempel 
bolagsstämmor och informationsutflöde till ägare, utgörs i grunden av vedertagna normer. 
Normer som kan anammas och accepteras av de allra flesta. Dessa normer och värderingar 
betecknas som roller och kan sägas utgöra uppfattningar om lämpligt beteende. Uppfattningarna 
är inte bara förväntningar eller förutsägelser utan påbud av så kallade normativa förväntningar 
om hur en aktör förutsätts agera. Roller kan uppkomma formellt genom att särskilda positioner 
medför specifika förväntningar för ett beteende. Koden är därmed ett dokument som lyfter fram 
detta på pränt. Enligt institutionell teori kan det även uppstå informellt genom interaktion då det 
med tiden utformas förväntningar om ett visst beteendemönster.  
 

4.2 Typ av kostnad 

 
Strävan mot att etablera Koden inom de svenska företagen är på sikt ställt att omfatta samtliga 
börsnoterade bolag. I dagsläget berör Koden bara de bolag som är noterade på A-listan samt 
större bolag noterande på O-listan. Merparten av nämnda storbolag har förgreningar över större 
delen av världen, vilket också intervjuundersökningens svar visar, och därmed har de redan 
fungerande processer inom bolaget som berör flera av de väsentliga delar som Koden utgör 
riktmärken för. De företag som deltog i vår studie var Assa Abloy, Electrolux, Elekta, 
Industrivärden, LM Ericsson, Handelsbanken, TeliaSonera samt WM-data. Från revisionsbolagen 
talade vi med KPMG samt Lindebergs Grant Thornton.  
 
Med ökad omfattning av verksamheten och därmed ett allt större bolag, ökar också de samhälliga 
kraven på institutionaliserade processer hos företagen. Företaget institutionaliseras i samtakt med 
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dess ökade verksamhet och position på marknaden. Denna institutionalisering ställer därmed 
större anpassning i form av till viss del formella krav, men likväl informella.  
 
Dessa informella krav, som till exempel möjlighet till större insyn från i främsta hand ägarna, 
bidrar till att processer byggts upp för ändamålet, innan det görs formella dokument om 
processerna, som exempelvis Koden. Dessa företags position på marknaden har därmed i förtid 
ställt de krav som Koden rekommenderar vilket har bidragit till att en implementering till stor del 
redan är gjord. System och administration för de rekommendationer som Koden föreskriver är 
redan uppbyggt och den direkta kostnaden, och därmed den mest synliga, håller sig i periferin för 
dessa bolag. Då en del av de bolag som deltagit i studien inte har utgjorts av de allra största 
noterade på A-listan kan man tydligt märka en skillnad i arbetssätt och därmed också kostnad för 
Koden. För företag som är expansiva och som kan sägas vara i startfasen att kunna bli klassade 
bland de större på börsen, har Koden inneburit större kostnader även i form av direkt synliga 
kostnader. Koden har för dem utgjort en schematisk arbetsplan för att sätta upp processer och 
arbetssätt som tidigare inte funnits, men som i ett expansivt skeende behövts, inte minst längre 
fram då företaget eventuellt har vuxit sig större. Dessa respondenter har haft ett annat fokus på 
Koden och dess implementering. Både i form av tid och direkt synliga kostnader, som till 
exempel extern hjälp av konsulter, har bidragit till det totala kostnadspaketet med 
implementeringen av Koden. Kostnaden har för dem varit en nämnvärd sådan, då företagen 
främst har varit fråga om expansiva och tillhört de relativt mindre bolagen på börsens A-lista. En 
uppdelning kan därmed göras i två huvudkategorier. Den ena kategorin utgörs av de större 
bolagen på A-listan som befinner sig i en mognadsfas där expansion av verksamheten inte står i 
fokus. Den andra kategorin utgörs av de mindre företagen som befinner sig i ett expansionsskede 
där fokus ligger på att få sin verksamhet att växa. Beroende på i vilken kategori företagen tillhör 
har deras kostnader sett annorlunda ut i sitt implementeringsarbete med Koden, vilket diskuteras 
längre fram i denna analys. 
 
Frågan om vilken typ av kostnader som företaget har sett öka pga Koden har bland annat givit 
följande svar: 
 
”Främst i form av tid. Har varit till viss del tidskrävande att bland annat ta fram en check-lista för vad som 
behövs kompletteras inom företaget. Dessutom anställning av en intern revisor i bolaget vilket självfallet det medfört 
kostnader i form av tid och pengar”75 
 
”Har medfört framförallt kostnader i form av tid. Svårt att säga hur mycket då detta berör en av många regler 
som företaget måste anpassa sig till. P.g.a. Ericssons storlek har det inte gett några större kostnader likt arbetet 
med SOX. Många delar i Koden berörs dock även av SOX. Implementeringen av Koden kommer med största 
sannolikhet främst bestå av en större engångskostnad som sedan flyter på av sig själv i framtiden.”76 
 
”Kan inte direkt säga att Koden inneburit några väsentliga kostnader då arbetet med SOX tillfört mycket till den 
interna kontrollen bl.a. Har nog inneburit större kostnader för företag som inte är så stora.”77 
 
”Handelsbanken har  redan inrättat mycket av de processer som Koden föreslår. Så några större kostnader kan 
jag inte påstå att det bidragit till, annat än rena tidskostnader/alternativkostnader. Inneburit kostnad i form av 
att viss tid har spenderats åt att se att bolaget följer rekommendationerna”78 
 

                                                 
75 Jacob Wahlberg, Assa Abloy 
76 Caroline Mofors, LM Ericsson 
77 Anna Augustson, TeliaSonera 
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”Utöver vår egen tidsåtgång och att jag bl.a. är projektledare för detta har vi tagit in externa konsulter som hjälpt 
till med implementeringen. Dessa är från revisionsbolag. Internkontroll rapporten kommer att bli löpande år efter 
år vilket måste sättas upp, vilket självfallet kommer innebära kostnader. Folk måste engagera sig i detta istället 
för annat.”79 
 
Även om merparten av studiens respondenter har ansett att Kodens implementering i bolaget 
inte medfört några avsevärda kostnader för bolaget, har implementeringen likväl inneburit 
kostnader. Framförallt är det kostnader i form av interntid som framhållits hos de flesta 
respondenter, men även inköp av externa konsulter. Revisionsbolagen uppskattar även de att 
tidskostnad är den kostnad som är tydligast hänförlig till Kodens implementeringsarbete hos 
bolagen. 
 
”De största kostnader kan nog hänföras till interntid för de berörda företagen. Detta är antagligen mycket då det 
är företagen som ska dokumentera risker/processer/rutiner/kontroller och utföra kontrollerna.”80 
 
Tidsaspekten är något som visat sig vara svår att omsätta till reella termer i form av kostnader. 
Tidskostnad har, utöver medarbetarnas egna tid, i vissa fall även inneburit tid i form av 
rådgivning från externa konsulter. Tidskostnaden för medarbetarnas egna tid skulle kunna mätas 
som en alternativkostnad, dvs den avkastning man skulle erhålla vid den bästa alternativa 
användningen av en viss resurs. För de medarbetare inom företagen som arbetat med Koden 
innebär det alltså den avkastning de skulle producerat om de inte använt sin tid till att arbeta med 
Koden. Det kan dock vara svårt att mäta alternativkostnaden för medarbetare på administrativa 
tjänster eftersom det många gånger inte går att mäta någon avkastning på det arbete de utför.  
 

4.3 Fördelning av kostnader 

 
ABC-kalkylering handlar om fördelning av omkostnader och en mer komplex verksamhet ställer 
större krav på fördelningen av omkostnaderna än en mer traditionell verksamhet. De flesta 
respondenter i undersökningen menar att tid är den viktigaste och enda kostnaden vid 
implementering av Koden. Om man vill fördela implementeringsarbetets kostnader ner till 
produktslag bör kostnaden för tiden fördelas på företagets produkter precis som andra 
omkostnader. Kostnaden för den tid som läggs på Koden kan uttryckas i alternativkostnad, vilket 
mäter det alternativ som går förlorat då ett annat alternativ väljs. Många som är ansvariga i 
respektive bolag för Koden arbetar redan med lagar och regelverk och de har genom Koden fått 
ytterligare ett regelverk att implementera.  
 
ABC-kalkylering söker precision genom att söka aktiviteter i värdekedjan som skapar kostnader 
på väg till färdig produkt. Det är alltså aktiviteterna i verksamheten som ger upphov till 
kostnader. Förutom de kostnader som skapar ett direkt värde för produkten finns det även 
administrativa omkostnader, som exempelvis implementering av Koden, vilka medför att 
företagets produkter bli betydligt dyrare att producera. ABC-kalkylering används vid 
rationalisering av företag genom att metoden upptäcker delar i organisationen som inte deltar i 
förädlingsprocessen. Reglerna i Koden hanterar inte alls produktion utan bara bolagsstyrning. 
Medarbetare som arbetar med implementering av Koden arbetar därmed långt ifrån produktens 
förädlingsprocess. Därför kan Koden i ABC-modellens ögon ses som något som borde 
rationaliseras bort. Emellertid kan Koden genom en väl genomtänkt internkontroll medföra 
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bättre rutiner kring produktion av produkten och därmed förstärker Koden även 
förädlingsprocessen. 
 
ABC-kalkylering ger grund till fler direkta kostnadsslag, fler och andra kostnadsdrivare 
(påläggsbaser) samt går att anpassa efter företagets specifika egenskaper utan några större 
problem. Då majoriteten av respondenterna ansett att implementeringskostnaderna för Koden 
inte varit nämnvärt stora, samt att typen av kostnadsslag varit alternativkostnad/tidkostnad 
behöver man kunna mäta detta kostnadsslag. I huvudsak skulle man kunna dela upp 
kostnadsdrivare i två olika huvudkategorier, volymrelaterade samt strukturrelaterade 
kostnadsdrivare. Exempel på respektive kostnadsdrivare skulle kunna vara för volymrelaterade 
exempelvis antal producerade styck, antal direkta arbetstimmar mm och för strukturrelaterade 
antal beställningsorder etc. Vid mätning av Kodens implementeringskostnader vore tidskrävande 
kostnadsdrivare det lämpligaste. Inom ABC-kalkylering benämns dessa som tidskrävande 
kostnadsdrivare.  Vid beräkningen finns det flera valmöjligheter att dela upp dessa kostnader på. 
De mest användbara för åtminstone tillverkningsföretag vore kostnad/produktslag och 
kostnad/produktenhet. Det initialt svåra vid denna beräkning är att sätta värde på täljaren. Som 
tidigare nämnt är det alternativkostnaden/tidkostnaden som ska ditföras, men först måste ett 
värde kunna uppskattas på denna alternativkostnad. Då majoriteten av respondenterna använt 
intern tid i sitt implementeringsarbete borde en del av detta värde återspegla en del av de 
inblandades lön som de uppburit under implementeringsarbetet. En lön som de förvisso skulle ha 
erhållit oavsett om Koden existerade eller ej, men deras sysslor skulle sett annorlunda ut. För att 
uttrycka det i andra termer - det täckningsbidrag bolaget skulle ha gått miste om genom att välja 
ett visst alternativ. Genom att praktiskt låta medarbetarna föra ett tidsschema kommer man åt 
den faktiska tiden som de lagt ner som direkt kan hänföras till Koden. Då Koden rör hela bolaget 
genom att det är en del av företagets bolagsstyrning borde nämnaren i tillverkande företag kunna 
bestå av produktslag eller produktenhet för att få ett bra kvotvärde.  
 
Svårare blir det för de icke tillverkande företagen, vilket i dagens ekonomi blir alltfler. I dessa fall 
gäller det att i första skedet konkretisera en produkt, även om den kanske inte går att rent fysiskt 
uppskatta. Ett exempel kan förklara. För ett konsultföretag, oavsett vilken specialitet, är det 
konsultens tid som säljs till externa företag. Detta är produkten, inte personen i sig, utan tiden 
han/hon lägger ned på det berörda företag, må vara vilket ändamål som helst. För dessa kan en 
beräkning av de sammanlagda fakturerade konsulttimmarna för ett år ligga som underlag för 
värdet som ska utgöra nämnaren till den kvot som ger Kodens kostnader för bolaget. Liknande 
beräkningar för att få fram ett värde i nämnaren skulle även vara applicerbart på andra bolag där 
en fysisk producerad vara eller enhet inte kan urskiljas. Företag vars produkter helt enkelt är 
immateriella. Den mest lämpliga kostnadsmätaren torde utgöras av ett kvotmått om 
förutsättningen är att man vill fördela Kodens kostnader på produkter. En kvot där nerlagt 
tidsåtgång tas med till stor del på grund av det för undersökningen tydliga resultat att det är 
denna alternativkostnad som Koden absorberat mest i kostnadsväg. Om en fördelning av 
Kodens implementeringskostnader inte är att föredra hos företagen behövs endast en beräkning 
göras av företagets totala omkostnader för Koden.  
 

4.4 Olika typer av kostnader för olika bolag 

 
I motsats till det regulativa och normativa synsättet inom den institutionella teorin innebär det 
kognitiva att institutioner kan ses som ett kunskapssystem. Det kontrollerar beteendemönster 
genom att kontrollera människors uppfattning av omvärlden och vilka handlingsalternativ som 
finns för en viss typ av aktörer. Företag kan därmed även sägas vilja sträva åt samma håll sett ur 
ett övergripande plan, och därmed vara isomorfiska. Med isomorfiska menas att de i stor 
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utsträckning strävar efter att utföra samma typ av aktiviteter, se likadana ut och agera på liknande 
sätt. Marknadspraxis kan vara ett ord som exemplifierar detta mer. Både företag och enskilda 
individer bemöter osäkerhet genom att imitera andra som de ser som förebilder. Det finns en 
strävan att bete sig vedertaget, att inte sticka ut eller uppfattas som annorlunda. Ju fler aktörer 
som agerar på ett speciellt sätt desto starkare blir behovet för andra att imitera deras beteende. 
Föremålet för denna imitation är de som anses överlägsna och mer framgångsrika. I ett första 
skede kan man urskilja FAR anamma denna roll. Aktörer väntar på besked från dem angående 
uttalande om internkontrollrapporten. I praktiken är det sedan de större företagen som tar tag i 
arbetet med FARs uttalande, precis som vid förarbetet till Koden och dess slutliga utformning. 
Sist står de företag som inte kunnat agera på den tidiga arenan för Kodens utveckling och tvingas 
anpassa sig efter de krav Koden reglerar. Kostnaderna för dessa kommer sannolikt vara mer 
direkta än för de andra, då grundläggande processer och arbetssätt saknas.  
 
Föreberedelserna för Kodens implementeringsarbete skiljer sig därmed åt mellan olika företag, 
och därmed också de kostnader Koden medför. En uppdelning av företagen skulle således vara 
fördelaktig då det i huvudsak finns två kategorier i dagsläget. En som utgörs av stora, 
väletablerade bolag, med långa traditioner i både verksamhet och position på världsmarknaden. 
De stora företagen var väl förberedda vid Kodens ankomst, vilket till viss del kan förklaras av 
deras aktiva engagemang i Kodens utformning. Den andra kategorin utgörs av de jämförelsevis 
mindre, och framförallt expansiva bolagen, som ännu försöker säkerställa sin position på 
marknaden. På grund av de något mindre företagens position och expansiva skede har de 
troligtvis fokuserat på verksamheten, vilket inneburit att de avsatt engagemang för företagens 
interna bitar först senare i Kodens uppbyggnadsfas. För dessa företag har ett aktivt engagemang i 
Kodens utformning inte varit möjligt vilket i sin tur bidragit till implementeringsarbetets 
kostnader uppkommit senare än för de större företagen.  
 
Enligt resonemanget ovan har de kostnader som Koden medfört således en relation med hur 
långt företaget har kommit i sin institutionaliseringsprocess. Då institutionell teori talar om för 
oss att institutioner bland annat karaktäriseras av företag som uppnått en punkt där deras existens 
inte ifrågasätts och denna existens känns ”naturlig”. Den del av de företag som ingått i denna 
studie som gett svar att deras kostnader mest bestått av alternativkostnader i form av tid och 
dessutom inte alltför stora sådana, uppfyller dessa karakteristiska drag. Likväl har svaren sett 
någorlunda annorlunda ut i jämförelsevis med den andra kategorin företag där denna 
institutionaliseringsprocess inte är lika långt kommen vilket enligt detta antagande är någonting 
naturligt och logiskt. Kostnaderna har för dessa upplevts som mer omfattande tillsammans med 
det arbete som lagts ner på att implementera Koden i bolaget, vilket följande citat visar. 
 
”Utöver vår egen tidsåtgång och att jag bl.a. är projektledare för detta har vi tagit in externa konsulter som hjälpt 
till med implementeringen. Dessa är från revisionsbolag. Internkontrollrapporten kommer att bli löpande år efter 
år vilket måste sättas upp, vilket självfallet kommer innebära kostnader. Folk måste engagera sig i detta istället 
för annat. Kanske kommer man få sätta upp en internrevisionsavdelning, men då Elekta fortfarande är ett 
ganska litet bolag, som expanderar är det i dagsläget dyrt med en egen internrevisionsavdelning”81 
 
”Det mest framträdande är att vi anställt en intern revisor. Dessutom har vi konsulterat med advokatbyrå, vilket 
är något som vi annars gör löpande.”82 
 
”Egen tid främst på koncernstaben, men även lite grann i verksamheterna i samband med workshops kring 
internkontroll. Extern konsulthjälp i samband med COSO- modellen och genomförande av workshops.”83 

                                                 
81 Johan Adebäck, Elekta 
82 Jacob Wahlberg, AssaAbloy 
83 Camilla Öberg, WM-data 



EMPIRI OCH ANALYS 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 29 

 

4.5 Tidskrävande delar av Koden 

 
Tid har i undersökningen visat sig vara den enhet som respondenterna mäter Kodens kostnader i. 
För att kunna svara på uppsatsens frågeställning om vilka organisatoriska merkostnader som 
Koden har inneburit är det intressant att granska vad i Koden som kostar tid, även om det i de 
flesta fall verkar vara en engångskostnad. Fråga 6 i undersökningens intervjumall behandlar vilka 
delar av Koden som är mest framträdande i företagen. Troligtvis är det också dessa delar av 
Koden som företagen lagt mest tid på. 
 
”Delarna som rör bolagsstämman, styrelsearbetet, arbetet med utskottet etc.  Trodde innan att 
bolagsstyrningsrapporten skulle vara den mest framträdande, vilket det visade inte blev så.” 84 
 
”Internkontroll rapporten” 85 
 
”Frågorna som rör valberedningen. Har medfört en del merarbete. Den interna kontrollen var väl fungerade innan 
bl.a. i och med anpassningen till SOX.” 86 
 
”Störst genomslag för sättet vi arbetar är de rörande valberedningens arbete och bolagsstämman. Har tillfört ett 
tydligt gemensamt arbetssätt. Bidragit till en ny institution som blivit tydligare. En del bolag har inrättat 
revisionsutskott och liknande men eftersom Handelsbanken är så pass stort var detta redan gjort.” 87 
 
”Kravet att publicera Bolagsstyrningsrapporten är nytt, även om vi gjorde den redan tidigare. 
Internkontrollrapporten är något nytt och är mest krävande, eftersom den ska granskas av revisorerna.” 88 
 
”Internkontrollrapporten” 89 
 
Av sju intervjuade representanter för bolag på börsens A-lista nämner tre stycken att rapporten 
för internkontroll är den del av Koden som är mest framträdande. Inslaget i Koden att den 
interna kontrollrapporten ska granskas av revisor är ett inslag som för företagen bör innebära en 
tydlig direkt kostnad i samband med Koden. Genom att kravet med revisorsgranskning av 
internkontrollrapporten skjutits upp ett år har företagen inte behövt producera någon 
internkontrollrapport för 2005 vilket gör att svaret kan te sig något motstridigt. Däremot har alla 
företag i undersökningen observerat och kalkylerat för hur stor arbetsbelastningen skulle bli för 
att producera en sådan rapport. För de företag som har verksamhet i USA blir rapporten 
betydligt lättare att ta fram eftersom de redan arbetat med den internkontroll som SOX kräver. 
TeliaSonera, som har verksamhet i USA, anser ändå att internkontrollrapporten är den mest 
framträdande delen i Koden vilket kan bero på att de andra delarna i Koden redan är under 
kontroll. Genom att en revisor ska granska internkontrollrapporten blir den kanske ändå den 
mest tidskrävande biten av Koden även för större svenska företag med verksamhet i USA. 
 
Många av de röster som hördes innan Koden tagits i bruk rörde bland annat revisorns granskning 
av den interna kontrollrapporten där kostnader i samband med detta skiftade mellan uttalandena. 
Revisionsbyråerna vill heller inte göra ett uttalande om rapporten förrän ett ramverk har 
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framtagits av FAR. Denna försening har således lett till ”förseningar” av direkta kostnader för 
implementeringsarbetet med Koden hos företagen. Hur stort det framtida arvodet för uttalandet 
om rapporten blir något som inte ännu kan sägas, men att det är en viktig del av företagets 
ansikte utåt borde inte bestridas.  
 

4.6 Kostnad vs nytta 

 
Kostnaden bör alltid ställas mot nyttan och nyttan bör vara något som har en positiv effekt och 
bringar en ekonomisk fördel. Uppsatsen undersöker vilka organisatoriska merkostnader som 
Koden har medfört och om man har vetskap om vilka kostnaderna är blir det lättare att jämföra 
om nyttan med Koden har varit större än dess kostnader. Fråga 17 i intervjuundersökningen 
belyser problematiken.  
 
”Ja, det är alltid viktigt att ha intern kontroll, och Koden hjälper till att fokusera på detta.”90 
 
”På grund av att företaget är expansivt hjälper Koden med rutiner och arbetsprocesser för internkontroll som 
annars kanske skulle blivit annorlunda.” 91 
 
”Tycker det är bra att näringslivet engagerat sig mer i bolagsstyrningsfrågor. Hjälper till att därmed skapa ett 
fokus och intresse för juridiken bland andra medarbetare.”92 
 
”Ja, för aktieägarna är det en högre nytta då det är en bestående effekt med implementeringen av Koden i bolaget.” 
93 
 
”Koden har fått stor medial uppmärksamhet och därför kan en utomstående betraktare kanske uppfatta denna 
som något omvälvande och kostsamt, så är inte fallet enligt min bedömning.” 94 
 
”Svårt att säga, men aktieägarna har antagligen fått ut en nytta i och med ökad information.”95 
 
”Kostnaden är relativt liten. Det vi vinner på projekten kring intern kontroll är att verksamheternas lokala 
ledningar blir mer mottagliga än tidigare för vikten av de processer som finns för att kontrollera och hantera våra 
risker. Svårt att säga om nyttan är större eller inte, jag tror vi hade nått dit ändå.” 96 
 
De flesta i undersökningen ser att Kodens nytta överstiger dess kostnader. Tre respondenter 
menar att nyttan finns bland bolagsstyrning och aktieägare. Genom att aktieägarna får en bättre 
information kring hur bolaget styrs får de en bättre uppfattning om verksamhetens förmåga att 
producera avkastning till aktieägarna. Om däremot nyttan ska ses som något som ger en 
ekonomisk fördel kan man ifrågasätta huruvida Koden medför högre nytta än kostnader. Om det 
är bolagsledning och ägare som får den största nyttan av Kodens regelverk medför det knappast 
några ökade intäkter. Kanske kan man dock genom god bolagsstyrning generera mer riskkapital 
vilket ger ökade möjligheter till investeringar som i sin tur kan generera ökade intäkter. 
 
Tre andra respondenter uppfattar att den nytta Koden har medfört handlar om att arbeta mot 
bättre intern kontroll i företaget. Intern kontroll har många fördelar, bland annat minskad 
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revision, mindre risk för misstag och förskingring, ger en viss trygghet för aktieägarna mm. För 
de företag som säger sig ha haft låga eller nästan inga kostnader alls i samband med Koden är det 
positivt att få ett ökat fokus på intern kontroll utan att det kostar så mycket att implementera. 
Däremot är det svårt att se någon direkt ekonomisk fördel tack vare företagens ökade interna 
kontroll. Den interna kontrollen leder troligtvis varken till kostnadsbesparingar, ökad försäljning 
eller ökad effektivitet. Istället ökar företagets indirekta kostnader, som tillsammans med 
administration och distribution troligtvis blir större och större i takt med att företagen växer. 
Risken är att kopplingen mellan produkten och omkostnadernas pålägg blir svag och den verkliga 
kostnaden döljs av påläggen. Kanske kan kännedomen om en produkts tillverkningskostnader 
vara så låg att ett företag tillverkar direkt olönsamma produkter. Flera företag i undersökningen 
talar om hur Koden bara blivit en regel i mängden av lagar och förordningar som ska hanteras. 
Genom den ökade mängden administrativt arbete riskerar företagen att tappa fokus på 
grundprodukten och verksamheten. Flera respondenter nämner också att genom det upplägg för 
bolagsstämman som Koden reglerar finns risken att man kommer ifrån diskussionen kring den 
egentliga verksamheten. 
 
Koden arbetades fram i samarbete med Svenskt Näringsliv där företagen själva till mycket stor 
del, om än bara de allra största i Sverige, var med och satte dagordningen och innehållet i Koden. 
En sådan möjlighet har givetvis föranlett att Kodens slutgiltiga utformning till stor del kan tänkas 
stämma överens med hur dessa företag baserar sitt synsätt gällande bland annat intern kontroll. 
Ett synsätt som vid utformningen av Koden redan till stor del var implementerat i bolagen. I 
enlighet med vedertagen institutionell teori, framför allt utifrån det regulativa synsättet, gör 
individer sina val utifrån ett lönsamhets- och nyttotänkande. Synsättet har svårigheter att förklara 
varför institutioner uppkommit men menar att aktörer väljer att följa institutionerna utifrån ett 
egenintresse att anpassa sig efter dem. Då Koden i mycket utformats i riktlinje med de 
instansmedverkande företagen har ett kostnads- och nyttoperspektiv antagits från dessa 
medverkandes sida. Något som i sig självfallet är naturligt och inget att bestrida. Dock utgör det 
en förklaring till studiens resultat som är av en jämförelsevis stor betydelse.  
 

4.7 Problematiken kring uppskattning av Kodens kostnader 

 
Flera av respondenterna menar att Koden bara är ett av många regelverk som de arbetar med 
vilket innebär att om de inte skulle lägga sin tid på Koden så skulle det vara något annat regelverk 
de arbetade med. De skulle därmed inte skapa större avkastning till företaget om de ägnade sin tid 
åt någon av sina andra arbetsuppgifter istället för att arbeta med Koden. Eftersom 
alternativkostnaden inte är helt enkel att mäta, bidrar det till att de ”synliga” kostnaderna för 
bolagen därmed inte känns så stora som kostnaderna de facto kanske har varit. Frågan om 
huruvida Koden påverkat respondenternas arbetsuppgifter och i så fall på vilket sätt gav följande 
svar:  
 
”Har gett merarbete i form av att jag måste vara med i arbetet att granska att Handelsbanken följer de punkter i 
Koden. Då jag är bolagsjurist är detta ett av många regelverk som ska följas vilket ingår i mina 
arbetsuppgifter.”97 
 
”Nej, inte annat än att jag måste vara insatt i ämnet förstås. Koden är bara ett av många regelverk som vi 
arbetar med.”98 
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”Mycket små merkostnader. Det kommer nya regelverk och riktlinjer inom olika områden hela tiden.”99 
 
Övergripande för samtliga intervjuade respondenter är att implementeringsarbetet med Koden 
inte inneburit några stora förändringar i bolagets struktur. Mycket av de åtgärder som Koden 
förespråkar var redan tillämpade inom företaget.  
 
” Vissa delar är onödiga eftersom de funnits redan tidigare. Vi hade redan tidigare valberedning och publicerade 
också en Corportae Governance rapport, samt hade en sida på Internet om Corporate Governance. Mycket 
rörande internrevision är redan implementerat i och med arbetet med SOX.”100 
  
” Tillför inget direkt nytt.”101 
 
” Handelsbanken hade redan inrättat mycket av de processer som Koden föreslår. Så några större kostnader kan 
jag inte påstå att det bidragit till, annat än rena tidskostnader/alternativkostnader. Inneburit kostnad i form av 
att viss tid har spenderats åt att se att bolaget följer rekommendationerna.”102 
 
”Då företaget redan arbetat mycket med sin anpassning till SOX, och då Koden innefattar en del inslag därifrån 
har några direkta nyheter inte tillkommit.”103 
 
Många av Kodens föreskrifter var redan implementerade hos de företag respondenterna 
representerar vilket bidragit till att tidsåtgången för de flesta därav har uppfattats som obetydliga. 
Eftersom företagen uppfattar kostnaderna som små, har de därför inte fört någon vidare 
redovisning över tidsåtgången. Camilla Öberg på WM-data uppskattade att tidsåtgången totalt 
sett varit dryga tre veckor för implementeringsarbetet. Ett påstående som är högst personligt och 
en ren uppskattning från hennes sida. Av övriga respondenter har tidsåtgången uppfattats så 
marginell att den varit svårt att svara på.  
 
Att kunna uppskatta en generell tidsåtgång för Kodens implementeringsarbete i bolagen är 
vanskligt. Flera faktorer spelar in och ett generellt påstående är komplicerat. Främst är det 
företagens tidigare arbete med bolagsstyrningsfrågor som är avgörande. Att kunna uttala sig om 
de kostnader som Kodens implementeringsarbete medfört är därför svårt. Dock har merparten 
av bolagen i vår studie en väl inarbetad bolagsstyrning där de flesta bolagen, som redan framgått, 
tidigt varit mycket väl insatta i Kodens rekommendationer. Utifrån de för studien medverkade 
bolag, representerade på Stockholmsbörsens A-lista, kan däremot ett någorlunda allomfattande 
tidsåtgång göras. De tre bolag som inhämtat extern rådgivning menar att den tiden varit ytterst 
liten och då bolagen redan varit väl införstådda med bolagsstyrningsfrågor likt de som Koden 
föreskriver kan tidsåtgången uppfattats som återhållsam. Så pass återhållsam att någon närmare 
beräkning av tidsåtgång inte uppfattats som intressant för bolagen att redovisa eller ens betänka 
som ett problem. Det arbete som utförts har fallit under respondenternas redan existerande 
arbetsuppgifter. 
 
Camilla Öberg, WM-data, uppskattade som nämnt drygt tre veckor i tidsåtgång för 
implementeringen av Koden. Däremot uppfattar respondenterna från exempelvis LM Ericsson 
och Handelsbanken Kodens implementering som ett ytterst ordinärt arbete hos dem. För dessa 
företag i studiens övre storlekskategori har tidsåtgången varit minimal på gränsen till obefintlig då 
många av rekommendationerna redan var införlivade i organisationen. Företaget Elekta, vilket 
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utgör ett av de mindre bolagen av studiens respondenter och även jämförelsevis med noterade 
bolag på A-listan, har vidtagit nämnvärt större åtgärder i dess implementeringsarbete för Koden. 
Bland annat har bolaget tillsatt en intern kontroll rapport och tagit in externa konsulter som 
hjälpt till med implementeringen av Koden i organisationen. För dem har åtgärderna för att 
anpassa företaget till Koden varit betydligt större, exempelvis har vår respondents arbetsuppgifter 
ändrats. För honom har Koden resulterat i en helt ny arbetsuppgift i och med att han blivit 
ansvarig för internkontrollrapporten i år.  
 
Den här analysen har i vissa avsnitt delat upp studiens bolag i två grupper. Den ena halvan 
representeras av bolag som är väl insatta i Koden och där mycket av regelverkets föreskrifter 
redan varit uppfyllda innan Stockholmsbörsens anamning av Koden. För dessa bolag har 
tidsåtgången och därmed även kostnaden varit minimal, uppskattningsvis storleksordningen 
några veckor, en månad. För den andra kategorin, de på A-listan något mindre bolagen, har 
tidsåtgången alltså varit något större. Koden har för dessa bolag inneburit ett jämförelsevis större 
arbete och krävt att fler medarbetare engagerar sig i Kodens implementeringsarbete. Även en 
större omfattning av extern hjälp har behövts. För dessa kan en tidsåtgång uppskattas till mellan 
två till tre månader. Då Elekta endast är i inledningsfasen av Kodens implementering har det i 
dagsläget tagits mest aktiv tid från externa konsulter. I ett senare skede kommer mer tid att tas i 
anspråk av företagets egna anställda vilket enligt respondenten givetvis är svårt att uppskatta.  
Han anser sig dock gissa att det kommer att innebära lite drygt 2 månader. Trots att företag som 
exempelvis Elekta, som är inne i en expansiv fas i sin verksamhet, storleksmässigt är betydligt 
mindre än företag som LM Ericsson och TeliaSonera, och där inget tidigare införlivande av 
bolagsstyrningsfrågor varit aktuellt, är tidsåtgången inte mer än den dubbla i jämförelse. En 
tidsåtgång vilken i jämförelse med instansyttrandena och uttalande om Kodens kostnader i media 
inte kan anses varit särskilt beaktansvärd för bolagen. 
 
Företagens aktiva deltagande i Kodens framtagande kan ha bidragit till att merparten av de 
deltagande respondenterna i vår studie menar att Koden inte inneburit några storskaliga 
kostnader, särskilt inte på det sätt som arbetet med Sarbanes-Oxley act (SOX) har gjort. Eftersom 
Koden är framtagen i efterdyningarna till SOX, är det självfallet lätt att relatera dess 
implementering och syfte till just SOX. SOX har varit ett stort formellt projekt att genomföra, 
med i jämförelse med Koden framförallt strängare regler, officiella dömande instanser samt 
sanktioner i de fall regelverket inte efterföljs.  Därför anses självfallet SOX medföra ett större 
implementeringsarbete och därmed också en högre implementeringskostnad.
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5 Slutsatser 
 

I avsnittet följer en sammanställning av de viktigaste 
slutsatserna som vi kunnat dra utifrån den analys som gjorts. 
 

 
Vid förarbetet till Svensk kod för bolagsstyrning framkom en mängd åsikter om hur Koden skulle 
komma att påverka de företag som tillämpar regelverket. Flera röster behandlade de förväntade 
kostnader som implementeringen av Koden skulle komma att kosta företagen, vilket också 
återfinns såväl i instansyttrandena som i media. Huvudsyftet med uppsatsen har därför varit att 
finna svar på vilka typer av kostnader som Koden har medfört för de företag som implementerat 
Koden i sin organisation. Den typ av kostnad som Koden faktiskt givit upphov till karaktäriseras 
bäst som alternativkostnad i form av den tid som tagits i anspråk för de åtgärder Koden 
föreskriver. ABC-kalkyleringens tidskrävandedrivare bör vara den typ av kostnadsdrivare som 
skulle passa bäst för berörda företag att mäta sina kostnader med hjälp av. Eftersom just tid varit 
den kostnad som respondenterna uppskattat som högst vore denna drivare ytterst lämplig att 
välja. Att beräkna ett värde för denna kostnad kan lämpligen göras genom beräkning av en kvot 
bestående av alternativkostnaden i relation med produktslag för tillverkande företag. Detta 
förutsätter att företagen vill fördela kostnaderna ner till produktslag. För icke tillverkande företag 
skulle fakturerade timmar hänförbara till bolagets huvudverksamhet fungera som mått i relation 
till alternativkostnaden. Alternativ-kostnadens värde borde till stor del baseras på lönen som de 
som arbetar med Koden har, då det är dessa som utfört implementeringsarbetet. I de fall extern 
hjälp anlitats ska även dessa kostnader tas med i beräkningen av värdet i täljaren. Merparten av de 
för studien berörda företagen har dock uppskattat de kostnader hänförbara till Kodens 
implementering som så oansenliga att någon direkt kostnadsundersökning inte ansetts nödvändig.  
 
Företagen i vår studie kan kategoriseras efter två huvudkategorier. Ena kategorin, vilken 
majoriteten av respondenterna representerar, präglas av ett väl förberett implementeringsarbete 
för de rekommendationer som Koden föreskriver. Dessa bolag har av egen kraft i tidigare skeden 
engagerat organisationen i bolagsstyrningsfrågor, vilket resulterat i att många av Kodens 
föreskrifter redan var implementerade när Stockholmsbörsen införde Koden. Den andra 
kategorin utgörs av de något mindre bolagen på A-listan. Bolag som främst präglas av att vara 
inne i en expansiv fas i sin verksamhet. Bolagsstyrningsfrågor har för dessa bolag inte varit lika 
aktuellt då verksamheten kräver fokus på expansionen. Självfallet kan inte en generellt gällande 
tidsåtgång göras för alla bolag A-listan, varje bolag är unikt och har olika förutsättningar. 
Däremot kan Kodgruppens- och Stockholmsbörsens baktanke med att låta bolagen på A-listan 
bära de initiala kostnaderna för Kodens implementering förkastas. Något implementerings-
schema som de mindre bolagen kan dra nytta av har inte tagits fram av de större bolagen. Till 
stor del beror det på att de större företagen på A-listan redan är väl insatta i arbete med 
bolagsstyrningsfrågor i organisationen. Kodens kostnader för således bäras av de mindre bolagen 
på A-listan och ju mindre de är, desto större är kostnaderna relativt sett. Tanken att Koden i ett 
längre perspektiv ska omfatta samtliga bolag på Stockholmsbörsen är därmed något som 
verkligen bör ställas emot nyttan med att dessa bolag införlivar Koden i sina organisationer. 
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Resultatet bör dock sättas i sitt sammanhang genom att ta i beaktning att merparten av studiens 
respondenter representerar stora företag som redan tvingats anpassa sig till andra regelverk med 
krav på snarlika åtgärder. Av total tidsåtgång framkom att de jämförelsevis mindre företagen i 
studien har avsatt mer tid, och därmed även större kostnader, för att framgångsrikt kunna 
implementera Koden i sin verksamhet. Eftersom årsredovisningen för 2005 är den första då 
Koden redovisas finns det fortfarande avsnitt i regelverket som inte har applicerats fullt ut hos 
företagen. Främst är det regeln om revisorns granskning av internkontrollrapporten som detta år, 
enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning, inte behövts genomföras eftersom revisorerna saknar 
ett vägledande granskande ramverk. Eftersom kostnaden för internkontrollrapporten inte kan 
anses som obetydlig medför givetvis ramverkets försening att kostnaderna för Koden inte kunnat 
mätas fullt ut av företagen.  
 
Tanken med Svensk kod för bolagsstyrning är som tidigare nämnt att den på lång sikt ska beröra 
samtliga företag verksamma på Stockholmsbörsen. Målsättningen för med sig att även betydligt 
mindre bolag i så fall måste implementera Koden i sin verksamhet. Kodens rekommendationer 
kräver åtgärder av de flesta företag. Frågor rörande intern kontroll är dock till sin natur sådana att 
de aktualiseras först när företaget vuxit sig större, och behovet därmed ökar. I dagsläget berör 
internkontrollfrågorna enbart företag verksamma på A-listan samt de större på O-listan där 
merparten av företagen är av den storleksordning att denna fråga om inte redan aktualiserats, 
håller på att formas. Planen med att först introducera Kodens regelverk för större bolag för att de 
enligt Kodgruppen ska ”bära de initiala kostnaderna” är alltså, enligt denna studies resultat, något 
som inte överensstämmer med verkligheten. De förväntade kostnaderna i samband med Koden 
har redan i förväg belastat merparten av de aktuella företagen på grund av andra internationella 
regelverk samtidigt som företag i det här storleksordningen redan har aktualiserat frågan kring 
internkontroll. Implementeringen av Koden har därför mest resulterat i kostnader i form av tid 
som för studiens företag inte kan beaktas som ansenlig. 
 
 
 
 



AVSLUTANDE DISKUSSION 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 36 

6 Avslutande diskussion 
 

I kapitlet vill vi förmedla de övergripande kunskaper och 
reflektioner som erhållits under uppsatsens fortskridande 
men som inte enbart är hämtade från empiri och teori. 
Vidare diskuteras även förslag till fortsatta studier. 
 

 
När svensk kod för bolagsstyrning gick ut på remiss var en del remissinstanser nedlåtande till 
Koden då de ansåg att den kommer ge upphov till kostnader för bolagen. Samtidigt fördes även 
en debatt medialt, där en del av dessa synpunkter togs upp. Från kodgruppens och 
Stockholmsbörsens sida löstes det genom att först låta de företag noterade på A-listan samt de 
större på O-listan tillämpa Koden. Genom detta agerande antog man att dessa företag, som är av 
den större storleken, skulle bära de kostnader som Kodens implementering förväntades medföra. 
Något som vi anser däremot inte togs i beaktning var att dessa företag redan har krav på sig från 
en del internationella regelverk, i kombination med ett eget intresse på grund av företagets 
storlek, att bygga upp processer inom bolaget för bolagets interna kontroll. Några större 
kostnader för att bygga upp dessa processer i Kodens startskede har därför inte varit nödvändiga 
för merparten av företagen då arbetet redan utförts i ett tidigare skede. Att tala om att låta de 
stora företagen ”bära kostnaderna” är därför felaktigt. Kostnader i form av till exempel 
arbetsutveckling av interna processer hos företagen har som sagt inte varit nödvändiga. 
 
Kodens rekommendationer kommer att medföra fokus på intern kontroll hos de bolag där denna 
fråga inte aktualiserats naturligt, bland annat hos de företag som inte ännu omfattas av Kodens 
regler. Eftersom detta fokus inte aktualiserats naturligt hos nämnda företag, kommer även 
kostnader sannolikt att vara av väsentlig vikt för företagen i jämförelse med bolagen på A-listan. 
Vilka företag som egentligen får ”bära Kodens kostnader” ter sig då ganska självklar. 
Kostnaderna inom dessa mindre företag kommer sannolikt röra sig om mer direkta kostnader, 
och inte alternativkostnader som i de större på A-listan. De mindre företagen kommer därmed att 
uppfatta implementeringsarbetet som mer omfattande och kostsamt än de pionjärföretag som i 
dagsläget tillämpar Koden. Nyttan måste i sådana situationer ställas mot kostnaden. Flertalet av 
respondenterna som deltog i vår studie ansåg bland annat att en möjlig nackdel med Koden var 
att den kan ge upphov till alltför mycket fokus på kontrollen istället för verksamheten i sig, vilket 
är den inkomstbringande delen. Större företag har ”råd” att lägga ner både resurser i form av tid 
samt pengar på bolagsstyrningsfrågor, då behovet för dem kan antas vara större på grund av flera 
faktorer, exempelvis bolagets storlek eller stor ägarspridning. För mindre bolag är denna nytta 
inte lika självklar, och de förmodade högre kostnaderna för bolagens implementeringsarbete kan i 
värsta fall bidra till en stagnerande tillväxt för företaget i fråga. 
 

6.1 Metodkritik 
 
Nackdelen med vår studies kvalitativa metod är att den är resursförbrukande och att det därför 
inte är möjligt att behandla fler än ett fåtal respondenter. Vi kan därför inte säga någonting om 
hur pass väl våra slutsatser täcker alla enheter. Om istället en kvantitativ metod valts hade vi 
kunnat nå ut till ett större urval av respondenter och därmed kunnat göra statistiska 
generaliseringar som är representativa på andra enheter än de vi undersökt.104 I valet av en 

                                                 
104 Holme, I.M och Solvang, B.K (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
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kvalitativ metod för utformning av undersökningen var syftet att erhålla en djupare kunskap kring 
ämnet, men detta innebär att man går miste om den breda kunskap vilken de undersökningar 
som bygger på kvantitativa metoder bidrar med. En nackdel med vår metod är att insamlingen av 
information har utförts av oss själva och kan därmed ha påverkats av våra egna värderingar. På 
grund av detta kan vår egen tolkning av respondenternas svar samt de kopplingar som vi gjort i 
analysen ge en felaktig bild och följaktligen leda till felaktiga slutsatser. Den kvantitativa metoden 
försöker komma tillrätta med detta problem genom att standardisera uppläggningen.105 Denna 
standardisering innebäck dock att vi inte hade kunnat formulera om frågorna till våra 
respondenter, då samtliga respondenter vid en kvantitativ studie får samma frågor och 
svarsalternativ. Styrkan för den kvantitativa metoden, i motsats till den kvalitativa, är dock att den 
information tas fram på ett sätt som gör det möjligt för generalisering.  
 
Eftersom vi genomfört besöksintervjuer har vi av praktiska skäl bara kunnat genomföra dessa 
hos företag med säte i Stockholmsregionen. Skulle vi ha genomfört vår studie med hjälp av 
företag befintliga på andra platser skulle resultatet kanske blivit ett annat. Dessutom har 
merparten av de intervjuade företagen bestått av vad som kan karaktäriseras som större bolag på 
A-listan, vilket även det kan ha påverkat studien. Vi har dock inte tackat nej till något företag 
inom Stockholmsregionen som önskat ställa upp i vår studie. Bland de mindre företagen på A-
listan som följer koden var tendensen att tacka nej relativt stor. Studiens respondenter utgör 
därmed samtliga företag som efter förfrågan varit villiga att ställa upp på intervju.  
 

6.2 Förslag till vidare studier 
 
I uppsatsen har vi undersökt vilka samt hur stora organisatoriska merkostnader som Kodens 
implementering har medfört. Respondenterna i undersökningen utgjordes av representanter för 
företag noterade på Stockholmsbörsens A-lista. Av praktiska skäl, framförallt på grund av att vi 
valt att genomföra besöksintervjuer, har företagen haft sitt säte i Stockholmsregionen. Merparten 
av de deltagande företagen kan även anses tillhöra de större bolagen på A-listan. Då Kodens 
regelverk är tänkt att i ett längre perspektiv även omfatta företag noterade på samtliga av 
Stockholmsbörsens listor, vore det intressant att studera hur implementeringsarbetet påverkat 
kostnaderna i företag av mindre storlek. Vi tror själva att kostnadseffekterna både storleksmässigt 
och till karaktär i sådana fall skulle avvika något i jämförelse med den här studiens resultat. Då 
kostnaderna för den del av Koden som beskriver extern granskning av den interna kontroll 
rapporten i dagsläget inte är medräknade i studien, vore ett lämplig studieområde att genomföra 
en liknande studie längre fram i tiden när detta ramverk framtagits. Då  kan man förhoppningsvis 
se vilken betydelse intern kontrollrapportens granskning har för kostnaderna hos de större 
etablerade företagen på Stockholmsbörsen. 

                                                 
105 Holme, I.M och Solvang, B.K (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
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Bilaga 1 Intervjuer – frågeunderlag  
 
Företag på A-listan 
 

1. Vad har Du för utbildning/bakgrund? 
2. Vilken är Din roll inom företaget? 
3. Hur länge har Du arbetat i din nuvarande position? 
4. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
5. Vilken är Företagets inställning till svensk kod för bolagsstyrning? 
6. Vilka delar av Koden anser Företaget är de mest framträdande?  
7. Hur långt har Företaget kommit i arbetet med att efterleva Koden? 
8. Kommer Företaget att uppfylla allt det Koden rekommenderar eller måste Ni ”förklara” 

eventuella avvikelser? 
9. Vilka åtgärder har Företaget vidtagit för att anpassa sig efter Koden? 

a. Hur stora/kostsamma har åtgärderna varit? 
10. Har Företaget observerat några uppenbara effekter som anpassningen till Koden har 

medfört? 
11. Anser Företaget att Koden medför några fördelar? 
12. Anser Företaget att Koden medför några nackdelar? 
13. Har Koden påverkat Företagets organisationsstruktur? 
14. Har Koden påverkat Dina arbetsuppgifter och i så fall på vilket sätt?  
15. Hur visar Företaget att det har en god intern kontroll? 
16. Vilken typ av kostnader har din organisation sett öka pga Koden?  

a. Går kostnaderna att mäta? 
b. Hur stora/omfattande uppskattar Du att kostnaderna är? 

17. Tycker ni att ni får ut något mervärde för dessa kostnader? Är nyttan större än 
kostnaden? 

 
 
 
 



BILAGA 2 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 42 

Bilaga 2 Intervjuer – svar  
 

Besöksintervju: Jacob Wahlberg, Assa Abloy 26 april 2006 
 
Respondenten 

1. Jur.kand.  
2. Bolagsjurist 
3. 2 år 
4. Arbetar bl.a. med bolagsstyrningsfrågor 

-------------------------------------------------------------- 
5. Positivt då vi är för självreglering. Om Koden hjälper till att förhindra en tvingande 

lagregleringen är det bra.  
 

6. Delarna som rör bolagsstämman, styrelsearbetet, arbetet med utskottet etc.  Trodde innan 
att bolagsstyrningsrapporten skulle vara den mest framträdande, vilket det visade inte bli 
så. 

 
7. Anser att vi följer Koden 
 
8. Har gjort en del avvikelser som vi ger förklaringar till. 
 
9. Det mest framträdande är att vi anställt en intern revisor. Dessutom har vi konsulterat 

med en advokatbyrå, vilket är något som vi annars gör löpande. Det har dock bara blivit 
några få timmar.  

 
10. Inte annat än att en del formalia måste efterföljas och vara insatt i, samt att en intern 

revisor anställts. 
 
11. Den största fördelen är att den är självreglerande. Förhindrar tvingande lag.  

 
12. Risk att fokus blir på formalia. Att det blir centralt att uppfylla formella krav istället för 

fokus på verksamheten i sig. Vissa delar kan ta onödigt mycket tid i anspråk. 
 

13. Inte direkt, förutom anställning av intern revisor. 
 

14. Har tagit tid i anspråk, till exempel att ta fram en check-lista för de delar som företaget 
redan har och vad som måste kompletteras. 

 
15. Främst genom bolagsstyrningsrapporten som visar på en del arbetssätt.  

 
16. Främst i form av tid. Har varit till viss del tidskrävande att bland annat ta fram en check-

lista för vad som behövs kompletteras med inom företaget. Dessutom anställning av en 
intern revisor i bolaget som självfallet det medfört kostnader i form av tid och pengar.  

 
17. Ja, det är alltid viktigt att ha intern kontroll, och Koden hjälper till att fokusera på detta.  
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Besöksintervju: Johan Adebäck, Elekta 18 april och 31 maj 2006  
 
Respondenten 

1. Civilekonom, Stockholms Universitet 
2. Finanschef 
3. 2 år 
4. Bl. a. ansvarig för verksamhetens finansiering mm. Även projektledare för framtagandet 

av bolagets internkontroll rapport 
-------------------------------------------------------------- 

5. Koden är nånting som kommit utifrån. Målsättningen med Koden ur vår synpunkt är att 
den ska ge ett värde åt företaget. Vi lägger mest krut på de delar som vi anser tillför värde 
till företaget, och mindre krut på de delar som inte gör det. Allt enligt följ eller förklara. 

 
6. Internkontroll rapporten 

 
7. Avviker på enstaka punkter. Dessa punkter är mer av typen att en del dokument inte 

finns tillgängliga på engelska, och att vissa anmälningar till exempelvis bolagsstämman 
inte kan göras elektroniskt.  

 
8. Avviker från en del punkter. 

 
9. Bland annat tillsatt en internkontroll rapport. Har tagit in externa konsulter som hjälpt till 

med implementeringen av Koden i organisationen. 
 

10. Då Elekta är ett expansivt företag har Koden i viss mån givit en vägledning för 
uppföljning och processer. Detta är något som kommer med tiden ändå, men Koden har 
delvis hjälpt. Anger mer formella krav för uppföljning. Koden har även bidragit till mer 
kostnader i form av tid. Folk arbetar med Koden då de annars har andra sysslor. Då 
Elekta inte är ett så stort bolag är behovet av en egen internrevisionsavdelning inte så 
stort och dessutom skulle det vara kostsamt.  

 
11. Hjälper, som tidigare nämnt, till viss del organisatoriskt i utvecklingen av processer. 

 
12. Kan bli för mycket kontroll för kontrollens skull. Ytterligare kostnader till 

revisionsbolagen. 
 

13. Nej inte än, men antagligen i framtiden för den som då ska hantera internkontroll 
rapporten.  

 
14. Har resulterat i en helt ny arbetsuppgift i och med att jag är ansvarig för internkontroll 

rapporten i år. 
 

15. Delvis genom att publicera ett antal rapporter och dels genom förvaltningsberättelsen 
som granskas av revisorn. Nu tillkommer detta ytterligare i och med Koden.  

 
16. Utöver vår egen tidsåtgång och att jag bl.a. är projektledare för detta har vi tagit in externa 

konsulter som hjälpt till med implementeringen. Dessa är från revisionsbolag. 
Internkontroll rapporten kommer att bli löpande år efter år vilket måste sättas upp, vilket 
självfallet kommer innebära kostnader. Folk måste engagera sig i detta istället för annat. 
Kanske kommer man få sätta upp en internrevisionsavdelning, men då Elekta fortfarande 
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är ett ganska litet bolag, som expanderar är det i dagsläget dyrt med en egen 
internrevisionsavdelning.  

 
17. På grund av att företaget är expansivt hjälper Koden till med rutiner och arbetsprocesser 

för internkontroll som annars kanske skulle blivit annorlunda.  
 
 
 

Kompletterande telefonintervju: 31 maj 2006 
 

18. Hur lång är implementeringstiden för Koden? 
Svårt att säga. I dagsläget har externa konsulter lagt ner ca en månad. Vårt eget arbete har 
inte kommit igång ännu. Svårt att uppskatta hur stort arbetet blir men mellan två till tre 
månader.  
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Besöksintervju: Anna Surtevall och Caroline Mofors, Ericsson 26 april 2006 
 
Respondenten 

1. Anna Surtevall, Jur.kand., Caroline Mofors har fransk motsvarighet till jur. kand. 
2. Group Legal Counsel  
3. 2 år Caroline Mofors, Anna Surtevall 6 år. 
4. Arbetar på juristavdelningen. Båda arbetar främst med bolagsstyrning, dvs. med 

regelverket kring det noterade moderbolaget såsom aktiebolagslagen, börsens regler, 
utländska börsregler mm. 

-------------------------------------------------------------- 
5. Positivt inställda. Framförallt är det bra för de mindre företagen som kanske inte har så 

uppbyggd intern kontroll innan. Stora företag som Ericsson har i regel detta redan. 
 

6. Frågorna som rör valberedningen. Har medfört en del merarbete. Den interna kontrollen 
var väl fungerad innan bl.a. i och med anpassningen till SOX. 

 
7. Anser att vi efterlever och har implementerad Koden fullt ut. 

 
8. Inga avvikelser görs 

 
9. Har haft en arbetsgrupp med andra större börsnoterade bolag som bl.a. tillsammans med 

hjälpt till att ta fram en handledning till Koden. Dessutom sett till att vara välinformerade 
angående dess fortsatta utveckling. 

 
10. Då företaget redan arbetat mycket med sin anpassning till SOX, och då Koden innefattar 

en del inslag därifrån har några direkta nyheter inte tillkommit i och med 
implementeringen av Koden.  

 
11. Ja, då främst för mindre bolag där Koden hjälper till att fokusera på intern kontroll och 

sätta upp processer för detta. Dessutom lyfts juridiska aspekter på verksamheten upp 
vilket alltid är bra att genomsyra organisationen. Rent psykologiskt kan Koden även 
stärka förtroendet för bolaget. 

 
12. Inte direkt, annat än att den kan vara lite för detaljstyrd på vissa delar. 
 
13. Nej, då mycket redan implementerats i och med anpassningen till SOX.  
 
14. Nej, inte annat än att jag måste vara insatt i ämnet förstås. Koden är bara ett av många 

regelverk som vi arbetar med.  
 
15. Genom bolagsstyrningsrapporten och genom att företaget följer SOX som bl.a. omfattar 

Sektion 404 angående intern kontroll. 
 

16. Har medfört framförallt kostnader i form av tid. Svårt att säga hur mycket då detta berör 
en av många regler som företaget måste anpassa sig till. P.g.a. Ericssons storlek har det 
inte gett några större kostnader likt arbetet med SOX. Många delar i Koden berörs dock 
även av SOX. Implementeringen av Koden kommer med största sannolikhet främst bestå 
av en större engångskostnad som sedan flyter på av sig själv i framtiden. 

 
17. Tycker det är bra att näringslivet engagerat sig mer i bolagsstyrningsfrågor. Hjälper till att 

därmed skapa ett fokus och intresse för juridiken bland andra medarbetare. 
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Besöksintervju: Robert Wickström, Handelsbanken 28 april 2006 
 
Respondenten 

1. Jur.kand.  
2. Bolagsjurist 
3. 5 år 
4. Styrelsesekreterare och juridiskt arbete som t.ex. bolagsstyrningsfrågor 

-------------------------------------------------------------- 
5. Tycker det är bra att man har sammanfattat regler som finns inom bland annat 

Aktiebolagslagen. Innehåller även regler som tidigare fanns inom börsens noteringsavtal 
och Näringlivskommitténs börsregler och lagt till en del nya. Som ett stort bolag som 
Handelsbanken är vi redan insatta i corporate governance. Dessutom var 
styrelseordföranden Arne Mårtensson med i Kodgruppen för att ta fram Koden. 

 
6. Störst genomslag för sättet vi arbetar är de rörande valberedningens arbete och 

bolagsstämman. Har tillfört ett tydligt gement arbetssätt. Bidragit till en ny institution som 
blivit tydligare. En del bolag har inrättat revisionsutskott och liknande men eftersom 
Handelsbanken är så pass stort var detta redan gjort. 

 
7. Vi följer Koden och har implementerat den fullt ut.  
 
8. Har endast gjort en avvikelse, vilket förklaringen går att läsa i årsredovisningen.  
 
9. Mest praktiska åtgärder i form av att uppdatera hemsidan oftare med information enligt 

Koden mot ägarna. Utöver det har de medarbetare som är delaktiga satt sig in i Kodens 
bestämmelser. 

 
10. Det mest tydliga är de rörande bolagsstämman. Att låta bolagsstämman t.ex. bestämma 

ersättningsprinciperna istället för att som tidigare låta styrelsen göra detta. Aktieägarna har 
chans till mer aktivt agerande under bolagsstämman. 

 
11. Den största fördelen är utifrån aktieägarnas perspektiv att de har fått en mer strukturerad 

redovisning. Tydligare valberedning att påverka genom bland annat 
nomineringskommittén. Informationsflödet gentemot ägarna har ökat mer på 
bolagsstämman. 

 
12. Nej inte som jag kan se.  

 
13. Inte nämnvärt, då Handelsbanken är så pass stort bolag som redan hade många processer 

inrättade redan innan Kodens kom. 
 

14. Har gett merarbete i form av att jag måste vara med i arbetet att granska att 
Handelsbanken följer de punkter i Koden. Då jag är bolagsjurist är detta ett av många 
regelverk som ska följas viktigt ingår i mina arbetsuppgifter. 

 
15. Genom bolagsstyrningsrapporten. 

 
16. Som tidigare sagt ett antal gånger så hade Handelsbanken redan inrättat mycket av de 

processer som Koden föreslår. Så några större kostnader kan jag inte påstå att det bidragit 
till, annat än rena tidskostnader. Inneburit kostnad i form av att viss tid har spenderats åt 
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att se att bolaget följer rekommendationerna. För mindre bolag som inte har dessa 
processer skulle det nog ta mer resurser i anspråk.  

 
17. Ja, för aktieägarna är det en högre nytta då det är en bestående effekt med 

implementeringen av Koden i bolaget. 
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Internetintervju: Sverker Sivall, Industrivärlden 26 april 2006 
 
Respondenten 

1. Civ. ek och ekonomie magister. Redovisningsekonom. Arbetat 3 år vid Astra Zeneca och 
ca 7 år vid Industrivärden 

2. IR-/Informationsansvarig 
3. 7 år 
4. Alla frågor som rör IR och information. 

-------------------------------------------------------------- 
5. Bra att även Sverige får en uppförandekod som övr. Europeriska länder. Koden är en bra 

tolkning av Aktiebolagslagen. 
 

6. Den är över lag generellt väl avvägd i sin beskrivning. 
 

7. Vi tillämpar koden vilket är ett krav mht vår storlek och att vi är noterade. Vi följer i stort 
hela koden. Se vår hemsida (Bolagsstyrning) eller vår årsredovisning. 

 
8. Vi avser förklara varför vi anser att det är styrelsen som skall besluta om ersättningar till 

ledningen vilka principer redovisas vid årsstämman. Se vår hemsida (Bolagsstyrning) eller 
vår årsredovisning. 

 
9. Få - Koden är i stort en uttolkning av ABL som vi naturligtvis följer. 

 
10. Svårt mäta. En uttolkning av lagar/regler underlättar ju för utomstående betraktare att 

förstå en verksamhet. 
 

11. Ökad tydlighet. 
 

12. Få - möjligen riskerar man att bli väl detaljerad men det är relativt väl avvägda skrivningar. 
 

13. Nej. 
 

14. Nej - vissa arbetsmoment har möjligen tillkommit.  
 

15. Presenteras i redovisningarna, räkenskaperna och en omfattande transparent beskrivning 
av bolagets bolagsorgan och processer. 

 
16. Svårt att bedöma men det är i så fall mycket små merkostnader. Det kommer nya 

regelverk och riktlinjer inom olika områden hela tiden.  
 

17. Koden har fått stor medial uppmärksamhet och därför kan en utomstående betraktare 
kanske uppfatta denna som något omvälvande och kostsamt, så är inte fallet enligt min 
bedömning. 
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Besöksintervju: Anna Auguston, TeliaSonera 7 April 2006 
 
Respondenten 

1. Civilekonom, Handelshögskolan 
2. Kommunikation 
3. 5 år 
4. Informationschef 

-------------------------------------------------------------- 
5. Vissa delar är onödiga eftersom de funnits redan tidigare. Vi hade redan tidigare 

valberedning och publicerade också en Corportae Governance rapport, samt hade en sida 
på Internet om Corporate Governance. Mycket rörande internrevision är redan 
implementerat i och med arbetet med SOX. 

 
6. Kravet att publicera Bolagsstyrningsrapporten är nytt, även om vi gjorde den redan 

tidigare. Internkontrollrapporten är något nytt och är mest krävande, eftersom den ska 
granskas av revisorerna.  

 
7. Vi tycker att vi följer koden i och med att vi också förklarar eventuella avvikelser.  

 
8. Avviker på 3 punkter vilket förklaras i vår årsredovisning 

 
9. Mer dokumentation, vilket är ett resultat av SOX. Gör nu bl.a. ett löpande datasystems 

byte för att kunna integrera verksamheterna i Sverige, Finland och Danmark. Något som 
inte är orsakat av Koden, utan ska bidra till verksamhetsförbättringar, men är givetvis till 
hjälp för internrevisionen. 

 
10. De merkostnader som uppstått är framförallt relaterade till internkontrollrapporten. 

Många av de andra kostnader som Koden kunnat ge upphov till är redan tagna i och med 
att vi redan tidigare gjorde det mesta som Koden kräver, tex Bolagsstyrningsrapport och 
Internetsida om corporate governance.  

 
11. Har bidragit till ett större fokus på bolagsstyrning. Har hjälpt fram en debatt kring 

bolagsstyrning och corporate governance och synliggjort den allt mer. 
 

12. Merarbete, ökade kostnader. Men framförallt kanske att debatten kring koden och dess 
formalia har tagit uppmärksamhet från själva verksamheten, vilket ju är vad ägarna borde 
granska.  

 
13. Nej, egentligen inte.  

 
14. Det skulle i så fall vara att jag måste vara påläst och väl insatt i debatten kring Koden. 

Nytt är t.ex. att ange styrelsemedlemmarnas formella utbildning. 
 

15. Till exempel genom tydligt organisationsschema, där det tydligt framgår vem som är chef 
och därmed ansvarig för respektive område. 

 
16. Kan inte direkt säga att Koden inneburit några väsentliga kostnader då arbetet med SOX 

tillfört mycket till den interna kontrollen bl.a. Har nog inneburit större kostnader för 
företag som inte är så stora. 

 
17. Svårt att säga, men aktieägarna har antagligen fått ut en nytta i och med ökad information.  
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Besöksintervju: Camilla Öberg, WM-data 19 April 2006 
 
Respondenten 

1. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm 
2. Group Treasurer och Investor Relations 
3. 4 år, totalt 7 år inom företaget 
4. Finansiering av verksamheten, bankkontakter, kassaflöden, Bolagsstyrningsfrågor, 

analytikerkontakter, övriga ägarfrågor 
-------------------------------------------------------------- 

5. Anser att Koden inte tillför något direkt dramatiskt. Vissa saker är lite väl formellt, tillför 
inget direkt nytt. 

 
6. Internkontrollrapporten 

 
7. Anser att WM-data följer Bolagskoden.  

 
8. Inga avvikelser 

 
9. Har bl.a. tagit in externa konsulter från revisionsbolag. Uppskattar att dessa konsulter 

grovt räknat har tillbringat cirka 2 veckor med implementeringen av Koden.  
 

10. Förutom de formella rekommendationer som Koden ställer som t.ex. att bolagsstämman 
ska godkänna ersättningsprinciperna för VD och ledning är det främst internkontroll 
delarna som givit störst effekt. Fokus på interna kontrollen vilket hjälpt till att få 
uppmärksamhet och förståelse i organisationen till varför vi har vissa arbetssätt. När det 
gäller kostnader är det främst i form av rådgivande externa konsulter som Koden bidragit 
till. Utöver det är det i form av tid för de anställda. Uppskattar att 5 anställda har 
tidsmässigt lagt ner 1 månad med arbetet att implementera Koden.  

 
11. Den del av Bolagskoden som berör intern kontroll är bra. Ger värde till företaget i form 

av att fokus läggs på processer inom verksamheten och var riskerna finns. Vad är dåligt 
respektive onödigt och vad kan bli bättre. Skapar mer engagemang och insikt.  

 
12. Det skulle vara i så fall att det lätt kan bli floskler i bolagsstyrningsrapporten och att 

alltför mycket fokus läggs på interna kontrollen.  
 

13. Nej, inte direkt.  
 

14. Inte direkt, annat att jag måste vara insatt i Koden.  
 

15. Främst genom internkontroll rapporten vilket med tiden kommer att bli bättre och bättre 
allteftersom. Anser att en internrevisionsavdelning inte behövs med det arbetssätt vi 
arbetar på skulle det vara överflödigt.  

 
16. Egen tid främst på koncernstaben, men lite grann i verksamheterna i samband med 

workshops kring internkontroll. Extern konsulthjälp i samband med coso modellen och 
genomförande av workshops. 

 
17. Kostnaden är relativt liten. Det vi vinner på projekten kring intern kontroll är att 

verksamheternas lokala ledningar blir mermottagliga än tidigare för vikten av de processer 
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som finns för att kontrollera och hantera våra risker. Svårt att säga om nyttan är större 
eller inte, jag tror vi hade nått dit ändå.  
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Besöksintervju: Petra Lindström, KPMG 2 maj 2006 
 
Respondenten 
 

1. Vad har Du för utbildning/bakgrund? 
Civilekonom 

 
2. Vilken är Din roll inom företaget? 

Auktoriserad revisor 
 

3. Hur länge har Du arbetat i din nuvarande position? 
Arbetat på KPMG i 10 år, auktoriserad revisor sedan 5 år tillbaka. 

 
4. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 

Revisor för företag i huvudsak verksamma inom finansbranschen noterade på A- samt O-
listan.  

-------------------------------------------------------------- 
5. Hur har koden påverkat KPMGs arbete? Ex. konsultintäkter, utbildning av konsulter, 

organisationsstruktur - anställa fler, har tiden på företagen förändrats? 
Konsultintäkterna har ökat inom detta område. 

 
6. Hur arbetar ni mot företag som ska implementera koden? Arbetsplan? 

Hjälper företagen att lägga upp en struktur för att dokumentera och kontrollera de 
processer som behövs. 

 
7. Var ligger fokus i implementeringen av koden hos företagen? 

Många företag jag arbetar med anser inte att detta är något nytt och att processer för detta 
redan finns. Dokumentationsfrågan är fortfarande underskattad. 

 
8. Vilken typ av företag behöver mest konsulthjälp? ex. bransch och storlek. 

Finansbolag, som jag jobbar mest med, har i regel redan bra rutiner och därmed bra 
dokumentation formaliserad då de har andra krav på sig från t.ex. Finansinspektionen 
angående dokumentation. 

 
9. Hur lång tid tar arbetet per företag? 

Beror helt på förutsättningarna och för den delen även på ambitionsnivån. 
 
10. Vad tror du är företagens största kostnader för implementeringen av koden? 

De största kostnaderna kan nog hänföras till interntid för de berörda företagen. Detta är 
antagligen mycket då det är företagen som ska dokumentera risker / processer / rutiner / 
kontroller och utföra kontrollerna. Stor engångskostnad, som sedan kommer bli mindre 
löpande kostnader mellan åren. 

 
11. Hur kan man mäta de kostnader som kan hänföras till koden? 

Det mäts antagligen bäst i form av tidsaspekter. Hur mycket tid som läggs ner internt 
inom företagen på de kontroller och processer som de själva ska kontrollera. 

 
12. Fördelar med koden? 

Bra med bättre dokumentation och kontroll till de branscher där detta inte redan är insatt 
i agendan.
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Besöksintervju: Jan Åberg, Lindebergs Grant Thornton 25 april 2006 
 
Respondenten 
 

1. Vad har Du för utbildning/bakgrund? 
Civilekonom, Stockholms Universitet 
 

2. Vilken är Din roll inom företaget? 
Corporate Finance konsult 
 

3. Hur länge har Du arbetat i din nuvarande position? 
4 år 
 

4. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
Är bl.a. projektansvarig för arbetet med Koden på Lindebergs Grant Thornton 

-------------------------------------------------------------- 
5. Hur har koden påverkat Lindebergs arbete? Ex. konsultintäkter, utbildning av konsulter, 

organisationsstruktur - anställa fler, har tiden på företagen förändrats?  
Hos Lindebergs har ett antal äldre revisorer vidareutbildats inom Koden och då 
framförallt med COSO-modellen som är den riskmodell som ansetts vara en modell som 
väl går att använda i samband med Koden. Dessa revisorer är sedan dom som är 
tillgängliga för de företag som behöver vår hjälp att implementera Koden. Har inte ännu 
anställt ny personal på grund av detta, men chans att det kommer längre fram.  

 
6. Hur arbetar ni mot företag som ska implementera koden? Arbetsplan?  

Brukar börja med att låta företagen själva se över sin situation och göra sina egna 
synpunkter. Sen går vi in och hjälper dem med riskutformningen. 

 
7. Var ligger fokus i implementeringen av koden hos företagen?  

Mycket av det som står i Koden finns hos en del företag redan, men kanske inte så väl 
strukturerat och formellt. Inte heller vetskapen om hur man testar och kontrollerar sina 
arbetsprocesser. Inte minst gäller detta företag som är under en expansiv fas i sin 
verksamhet. 

 
8. Vilken typ av företag behöver mest konsulthjälp? ex. bransch och storlek.  

Svårt att säga, men som tidigare nämnt är expansiva företag sådana som kan behöva mest 
hjälp vid utformning av kontroller och olika processer. 

 
9. Hur lång tid tar arbetet per företag?  

Individuellt för varje företag. Beror på hur långt de själva har kommit tidigare i sin interna 
kontroll.  

 
10. Vad tror du är företagens största kostnader för implementeringen av koden? 

Många företag är av den åsikten att deras interna kontroll funkar bra. För många är det 
även så. Skulle därför inte tro att det inneburit några jättestora kostnader likt t.ex. arbetet 
med SOX. De största kostnaderna är nog konsultkostnaderna för de som inte kommit så 
långt i sin intern kontroll samt processerna för dessa kontroller. I dagsläget är det trots allt 
nästan enbart relativt stora företag som implementerat Koden och därför tror jag att små 
och medelstora företag länge fram i tiden kanske kommer att uppleva att implementering 
av Koden inneburit större kostnader för dom.  
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Kostnaden för Koden är självfallet störst vid en första implementeringen, men sen 
kommer det ju att tillkomma en löpande kostnad iform av att man måste testa de olika 
processerna från år till år.  

 
11. Hur kan man mäta de kostnader som kan hänföras till koden? 

Med SOX har man kunnat mäta i relation till årlig omsättning. De kostnader var trots allt 
avsevärt högre än de som kan relateras till Koden. Med Koden är det nog främst en fråga 
om tidskostnader, utöver de arvoden konsulter tar. 

 
12. Fördelar med Koden? (Både för Lindebergs och för företagen) 

För oss som företag är det givetvis positivt då det är ytterligare ett affärssegment. För 
företagen är det bra från flera håll, då det bland annat hjälper till att identifiera risker och 
att företagen ser över sin interna kontroll. Även fast det gemena uppfattningen hos 
företagen är att deras interna kontroll är bra, finns det många exempel på företag där den 
interna kontrollen har funkat mindre bra. 

 
13. Vilka delar av Bolagskoden anser företaget vara de mest framträdande? 

Den interna kontroll rapporten är den som innebär mest jobb. 


