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Sammanfattning 
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Författare: Alexandra Boboescu, Alina Boboescu och Anel Osmanagic 

Handledare: Bengt Bengtsson 

 

Titel: Svensk Kod för Bolagsstyrning – hur har kodens införande påverkat revisorn 

 

Bakgrund och problem: 

Flera bolag i USA och Europa har gått i konkurs efter att ha fuskat med sin 

redovisning och lämnat osanna siffror i sina årsrapporter. Inte minst var så fallet med 

energijätten Enron. Den falska informationen ledde till missvisande information på 

aktiemarknaden som skakade om näringslivet. Skandalerna har påverkat förtroendet 

för den finansiella årsrapporteringen och skadat näringslivet.  På grund av detta har 

svensk kod för bolagsstyrning introducerats i Sverige och i andra europeiska länder 

för att stärka bolagens interna rapportering som ska bidra till ökad förtroende för 

näringslivet. 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur revisorns arbete och roll har påverkats 

efter Enron skandalen och till följd av implementeringen av den Svenska koden för 

bolagsstyrning. 
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Metod och analys: För att besvara uppsatsens syfte, gjordes åtta intervjuer hos fyra 

olika revisionsbyråer i Norrköping och Stockholm. Utöver intervjuerna har fakta 

hämtats från artiklar från tidskriften Balans och Far - info. Referensramen innefattar 

regler om revisorsoberoende, revisions teori, intressentmodellen, samt andra principer 

som har hjälpt till tolkningen av revisorernas svar till dess analys. Analysen är indelad 

på sex olika frågor som diskuteras separat. Dessa frågor handlar om revisorernas 

inställning till koden, om revisors roll och arbete, intressenterna, om principen följ 

eller förklara, samt en diskussion om kodens syfte och framtid. 

 

Resultat och slutsatser: Studiens slutsats är att revisorns roll och arbete har 

förändrats på sista tiden, men att förändringen inte beror på införandet av den svenska 

koden för bolagsstyrning, utan på konjunktursvängningar, teknikutveckling och 

generella samhällsändringar. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att se hur aktieägarna har 

påverkats med införandet av koden. Under studiens gång har en uppfattning om att 

aktieägarna gynnades av koden bildats. Fokus på aktieägarna och samverkan med 

koden vore intressant att utforska.  

 

Nyckelord: Bolagskod, koden, revisorns roll och revisorns arbete 
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Abstract   

 

Master´s thesis in Business Administration, Faculty of Philosophy, Linköping 

University, spring 2010 

Authors: Alexandra Boboescu, Alina Boboescu and Anel Osmanagic  

Supervisor: Bengt Bengtsson 

   

Title: The Swedish code of corporate governance - how has the introduction of the 

Code affected the auditor  

 

Background and problems: Several companies in the U.S. and Europe have gone 

bankrupt after being detected cheating of their accounts and left false statement in 

their annual financial reports. Not least, there was the case with energy giant Enron. 

The false information resulted in the misrepresentation of the stock market that shook 

the industry. Scandals affected the confidence of the financial year reporting and 

damaged the economy. Because of this, the Swedish Code of Corporate Governance 

was introduced in Sweden and in other European countries, to strengthen the 

companies' internal reporting and to help increase confidence in the economy.  

 

Objective: The purpose of this thesis is to examine if the auditor's work and role has 

been affected by the Enron scandal, and as a result of the implementation of the 

Swedish Code of Corporate Governance. 
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Methodology and analysis: To answer the purpose of the thesis, there were eight 

interviews with four different accounting firms in Norrköping and Stockholm. In 

addition to interviews, information was gathered from journal articles from Balance 

and Far-info. The Framework includes rules on auditor independence, stakeholder 

model and other principles that have helped the authors to interpret the auditors' 

responses and analyze them. The analysis is divided in six different issues that are 

discussed separately. These questions are; the auditors' attitude to the Companies 

Code, the auditor's role and work, the influence on stakeholders, on the Principle of 

Comply or Explain, and a discussion of the code's purpose and future. 

 

Results and conclusions: The study concludes that the auditor's role and job has 

changed recently, but that change is not due to the introduction of the Swedish Code 

of Corporate Governance, but the cyclical fluctuations, technological and global 

society changes. 

  

Proposal for further research: The authors of this thesis think that it would be 

interesting to see how shareholders were affected by the introduction of the 

Companies Code. During the study, the authors have gained an insight to the fact that 

shareholders benefited from the code, perhaps most of all stakeholders. A focus on 

shareholders and interaction with the code would be interesting to explore. 

 

Keywords: Companies Code, auditor’s role, auditor’s work.  
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Förord 

 
Under sex månader har studerats hur koden har påverkat revisorns arbete och roll. 

Detta hade inte varit möjligt att genomföra utan stöd från respondenterna. Härmed 

tackar författarna dem för att de har tagit sig tid och för deras återkoppling till studien. 

Ett stort tack till handledaren Bengt Bengtsson för all hjälp under studiens gång. Ett 

stort tack riktas även till alla opponenter som med sina värdefulla åsikter bidragit till 

ett bättre arbete. Till sist vill författarna tacka Aldijana Osmanagic som har varit till 

stor hjälp vid språkgranskningen.  
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1. Inledning 

 

Detta kapitel ska ge läsaren en beskrivning av varför detta ämne har valts. Kapitlet 

inleds med en bakgrund för att sedan framställa de problemfrågor som kommer att 

behandlas i uppsatsen. Vidare följer syftet med uppsatsen samt de avgränsningar som 

har varit nödvändiga att göra för att sedan avsluta kapitlet med en disposition av 

uppsatsen upplägg.  

 

1.1 Bakgrund 

I en marknadsekonomi placerar ägare och diverse investerare riskkapital till företagets 

förfogande. För att kunna erhålla avkastning på investerat kapital eller göra 

beslutsunderlag krävs det information från företagen om deras ekonomiska situation. 

Förutom ägarna och investerarna är det också andra grupper av intressenter som har 

nytta av företagens redovisning. För att nämna ett par, handlar det om leverantörer, 

anställda, stat och kommun, samhället och allmänheten i den mån de inte direkt är 

engagerade i ett företag, men blir påverkade av företagens information. (Svensson och 

Edenhammar, 2000) Men vad händer när det kommer ut felaktig information från 

företaget? Ända sedan uppkomsten av kommersiell handel har det varit problem med 

att reglera handeln för att uppnå samhällsekonomisk nytta. Oftast är det egennyttan 

och avsaknad av grundläggande etik som har vållat problem för en fungerande och 
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tillförlitlig marknad. Under de senaste åren har allt fler redovisningsskandaler ägt 

rum, vilket har gjort att förtroendet för näringslivet har sviktat. (SOU 2004:47) 

 

Den 2:a december 2001 lämnade den amerikanska energijätten Enron in sin 

konkursansökan då det framkom att företaget hade fuskat med sin redovisning. 

Företaget var ett av de största på den amerikanska börsen och hade en omsättning på 

101 miljarder dollar och 21 000 anställda år 2000, där de inte enbart förlorade sina 

jobb utan även sina pensionsavsättning. (www.nytimes.com) Enrons ledning hade 

genom systematiska transaktioner med sina intresseföretag tagit upp miljardlån från 

välkända banker utan skriftlig dokumentation, som sedan betalades in till Enron som 

förskott. Någon konsolidering av företagets intresseföretag gjordes inte av dåvarande 

revisionsbolag Arthur Andersen. På det sättet kunde Enron redovisa stora tillgångar. 

Skulderna låg i intresseföretagen utan att de var synliga i Enrons redovisning. 

(Jönsson 2004:7, GRI Rapport) Kenneth Lay, som var Enrons grundare väntade långa 

fängelsestraff, uppemot 25-30 år, men den 5 juli 2006 avled Kenneth av en hjärtattack 

och brottsutredningen lades ner. Jeffrey Skilling som var verkställande direktör i 

Enron fick däremot 24 år långt fängelsestraff för sin inblandning i bokförningsbrotten. 

Den dåvarande ekonomichefen, Andrew Fastow fick till en början ett 10 år långt 

fängelsestraff som sedan reducerades till 6 år på grund av samarbetet med de 

amerikanska åklagarna. 

 

WorldCom är ett annat företag som lämnade in en konkursansökan den 22 juli 2002, 

ett år efter skandalen med Enron. WorldCom var den nästa största internet- och 

teleoperatör i USA och hade 85 000 anställda i 65 länder. Likt Enron, ändrade 

http://www.nytimes.com/


 

 

13 

 

WorldCom på sin bokföring och redovisade osanna siffror, vilket ledde till 

missvisande information på aktiemarknaden. Även där var revisionsföretaget Arthur 

Andersen ansvariga för bokföringen. WorldCom hade dolt 3,8 miljarder amerikanska 

dollar, det vill säga cirka 35 miljarder svenska kronor, vid tidpunkten för konkursen, i 

sin redovisning. Detta gjordes för att ge en falsk bild av att företaget gick med vinst. 

(www.dn.se) Grundaren för WorldCom, Bernard Ebbers dömdes till 25 års fängelse 

för sin inblandning i WorldComs vilseledande redovisning, där det slutgiltiga 

beloppet som saknades i redovisningen uppkom till 11 miljarder dollar.  

 

Även i Europa har ett antal företag fuskat med sin redovisning och förskönat sina 

siffror. Som i Enrons och WorldComs fall, har det även här lett till att fusket 

upptäckts och företagen gått i konkurs eller kollapsat. Ett exempel är det stora 

mejeriföretaget Parmalat, som hade sitt säte i Italien, i den lilla staden Parma. (Clarke, 

2007) Företaget var i stort sett i kollaps sedan ett svart hål i bokföringen på 14 

miljarder euro uppdagades i december 2003. Förutom verkställande direktören och 

företagets grundare, blev även två revisorer från revisionsföretaget Grant Thornton 

ställda inför rätta. (www.svd.se) 

 

I Sverige har det också varit ett antal företag som uppmärksammats i media om 

huruvida redovisningen har gått rätt till. Skandia är det företag som det har skrivits 

mest om, där ledningen tog ut orimligt höga ersättningar, samt haft lägenhetsaffärer 

och komplexa, oetiska interntransaktioner. (Lars och Falkheimer, 2005) Det var inte 

lika stora belopp som har förskingrats som i de övriga nämnda skandalerna. Skandias 

dåvarande chef, Lars-Eric Peterssons agerande ledde till att cirka 3 miljarder svenska 

http://www.dn.se/
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kronor försvann från företaget till diverse ledande befattningar i USA, England och 

Sverige. Petterson och den dåvarande personalchefen, Ola Ramstedt fick 

fängelsestraff i två, respektive ett och ett halvt år. (www.di.se) 

 

Den enorma utvecklingen som värdepappersmarknaden har haft i västerländerna har 

medfört nya krav på redovisningsområdet. Avsaknaden av dessa krav har lett till 

några ödesdigra misslyckanden på aktiemarknaden. (Edenhammar och Hägg, 1997) 

För att återfå förtroendet för näringslivet och bibehålla ägarnas och investerarnas 

riskkapital, har ett antal åtgärder implementerats både nationellt och internationellt. 

(SOU 2004:130) Startskottet gick av när energijätten Enron gick i konkurs hösten 

2001, efter avslöjanden om bolagets felaktiga redovisning. Efter skandalen med 

Enron har den Amerikanska Kongressen skärpt lagstiftningen kring den interna 

kontrollen och bolagsstyrningen
1
, vilket mynnade ut i det nya regelverket som kallas 

Sarbanes – Oxley Act (SOX). (www.soliditet.se) Alla företag som är registrerade på 

den amerikanska börsen är tvungna att följa den nya lagen. Ett tiotal svenska företag 

var vid den tidpunkten noterade på den amerikanske börsen. Några exempel på dessa 

företag är: Volvo, SKF, Swedish Match, Ericsson och Astra Zeneca. (Doidge, Karolyi 

och Stulz, 2009) Även svenska företag har varit utsatta för skandaler, vilket har väckt 

stor uppmärksamhet och förorsakat kritik gentemot bolagsstyrningen. Sverige införde 

år 2005 Svensk kod för bolagsstyrning, (koden) som en konsekvens av 

redovisningsskandalerna och för att återfå förtroendet för de svenska börsnoterade 

företagen. (SOU 2004:130)   

                                                 
1
 Den engelska benämningen på bolagsstyrning är Corporate Governance 
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1.2 Problemdiskussion 

Näringslivet har förtroendeproblem på grund av alla skandaler som har skakat om 

kapitalmarknaden. Skandalerna har också allvarligt skadat förtroendet för den 

finansiella rapporteringen. USA har infört hårdare lagstiftning i form av SOX. I 

Europa har koder för bolagsstyrning utvecklats och de länder som redan 

implementerat koder är bland annat Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Italien, 

Finland, Tyskland, Danmark, Norge, Spanien och Sverige. Sverige är bland de sista 

länderna inom Europeiska Unionen (EU) som har utvecklat och implementerat koden 

för bolagsstyrning. Misstron mot de finansiella rapporterna har lett till stora kursfall 

på aktierna i kombinationen med att företagsledningen har tagit allt större ersättningar 

som har saknat grund. Detta har lett till att fler har ifrågasatt ledningens 

informationsgivande och att bristerna i företagsstyrningen har blivit större. Att 

marknaden har blivit allt mer internationell, där man kan köpa aktier på alla världens 

börser med ett par enkla knapptryckningar på Internet, har lett till att problemet med 

företagsstyrning och dess utgivning av finansiella rapporter har blivit ett 

internationellt problem. Den internationella debatten om hur man skall gå tillväga för 

att återföra förtroendet för den finansiella rapporteringen har dominerats av hur 

tilltron till revisionen skall ökas. (SOU 2004:47)  

 

Behovet av en oberoende part har alltid funnits sedan revisionens uppkomst och har 

till uppgift att granska informationen som redovisningsberättigande intressenter har 

nytta av. Den service som revisorerna erbjuder i form av granskning av informationen 
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som företagen lämnar ut till diverse intressenter förväntas spegla dess verklighet. 

Detta allmänna intresse av revisorernas service har främst förstärkts genom 

samhällets markeringar. De starkaste signalerna är att revisionen omfattas av lagar, 

regler, rekommendationer och normer på samma sätt som redovisningen. 

(Wallerstedt, 2009) Revisorerna verkar i en självreglerande miljö där dessa har 

tillåtits att vara med och påverka regleringen av revisionen. Det innebär att 

representanterna inom olika branschorganisationer samt andra sakkunniga inom 

området tolkar lagar och skapar rekommendationer som mynnar ut i praxis för 

professionen. (Jönsson, 1996)  

 

Den 5 september 2002 tillkallades den såkallade förtroendekommissionen för 

näringslivet genom ett regeringsbeslut. Kommissionen har tillsammans med 

näringslivet tillsatt Kodgruppen
2
 som har tagit fram den svenska koden för 

bolagsstyrning. Detta har medfört vissa ändringar för revisorerna, som skall granska 

och säkerställa de finansiella rapporterna. Revisionens övergripande syfte är att den 

skall öka trovärdigheten i den information som företaget lämnar ut i sin offentliga 

årsredovisning. Revisionen skall också upptäcka och rapportera fel som kan uppstå i 

företagets redovisning. För att det skall fungera på ett korrekt sätt krävs att det är en 

oberoende revisor i förhållande till företaget. Innan den nya revisionsstandarden RS 

400
3
 hade företagsledningen ansvar för intern kontroll och förvaltningsrevision. 

Numera är det revisorns ansvar att även revidera företagets riskbedömningar och 

framtida affärshändelser utöver sedvanliga räkenskapsrevisionen. Detta var just 

                                                 
2
 Gruppen bestod av nio ordinarie ledamöter, tre från Förtroendekommissionen och sex från 

näringslivet. (Skog, 2005) 
3
 RS 400 är revisionsstandarden för Riskbedömning och intern kontroll 
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problemet med Enron och med flera andra företag som manipulerat sin redovisning, 

att företagsledningen hade en allt för positiv syn på framtiden och trissade upp värdet 

på tillgångarna i företaget. (SOU 2004:47) 

 

1.3 Problemformulering och frågeställningar 

Mot bakgrund av fallet med det stora energiföretaget Enron, är det intressant att se hur 

revisorns arbete och roll har påverkats och/eller ändrats. Det har, som redan nämnts, 

varit fler redovisningsskandaler än endast Enron, men startskottet för förändring av 

bolagsstyrningen gick av efter Enron. Ett antal åtgärder har gjorts i form av 

lagförändringar, som Sarbanes-Oxly Act i USA och koden i Sverige, som en orsak av 

Enrons kollaps. Därmed  formulerades följande frågeställningar: 

 

– Har införandet av den svenska koden påverkat revisorns arbete, och i så fall på 

vilket sätt och varför? 

– Har revisorn fått en annan roll som följd av kodens införande?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorernas arbete och roll har 

påverkats efter Enron skandalen och till följd av implementeringen av den svenska 

koden för bolagsstyrning.  
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1.5 Avgränsning 

Ett antal avgränsningar måste göras för att arbetet skall få det djupet som krävs för att 

kunna svara på frågeställningarna oklanderligt. Intervjuerna riktades mot revisorer 

som tillhör till de tre av de fyra största internationella revisionsbolagen i Sverige, 

samt mot ett mindre internationellt revisionsbolag, Grant Thornton. De tre stora 

revisionsföretagen omfattas av PricewaterhouseCoopers (PWC), Ernst & Young (EY) 

och KPMG. Avgränsningen görs inom Norrköping för de lokala personliga 

intervjuerna, och Stockholm för telefonintervjuer.  

 

 

 

 1.6 Disposition 

Kapitel 1 introducerar läsaren i temat genom en presentation av ämnet, som leder till 

problemdiskussionen och uppsatsens frågeställningar. Utifrån dessa formuleras syftet, 

och avgränsningen presenterades. 

 

Fortsättningsviss, från och med kapitel 2, kommer uppsatsens disposition att visas 

med hjälp av Figur 1, nedan.  
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2. Metod 

 

Under detta kapitel diskuteras och motiveras vilka metoder som är relevanta för 

uppsatsen och vilken metod som valdes. Därefter beskrivs vilket tillvägagångssättet, 

samt vilka primära och sekundära källor som har använts. Kapitlet avslutas med en 

diskussion av uppsatsens källgranskning. 

 

2.1 Val av ämne 

I takt med att allt fler redovisningsskandaler har påverkat näringslivet negativt, har 

koden uppkommit som i ett led att återge stabilitet och förtroende för näringslivet. 

Koden för med sig många förändringar, allt från styrelsens arbetsuppgifter, till 

utformningen för investerarnas beslutsunderlag. Många uppsatser har just inriktat sig 

på att undersöka hur dessa intressenter har påverkats men få undersökningar har gjorts 

om hur revisorernas arbete och roll har förändrats efter kodens införande. Detta ämne 

är intressant att undersöka. Uppsatsens inriktning inspirerades även av ett intressant 

möte med en auktoriserad revisor. Där har en vägledning om problematiken som 

uppstått på deras marknad sedan uppkomsten av koden, fåtts.  

 

2.2 Kvantitativ - Kvalitativ metod med fenomenografisk ansats   

Kvalitativ och kvantitativ forskning är ett välkänt begrepp inom 

samhällsvetenskaperna. (Denscombe, 2008) Nedan följer en kort jämförelse mellan 
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dessa två metoder, för att framkomma till vilken metod som är mest lämplig till den 

här uppsatsen. 

 

Det är inte enkelt att placera den faktiska samhällsforskningen när man går djupare in 

i distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Det finns tre orsaker till detta 

uttalande och dessa är att samhällsforskarna bygger sällan sin forskning på enbart det 

ena eller det andra tillvägagångssättet. Något som kännetecknar bra forskning är 

tendensen att använda inslag av båda tillvägagångssätten. Den andra orsaken är att 

dessa två tillvägagångssätten är alltför förenklade i teorin och att de i praktiken istället 

överlappar varandra eller att de egentligen inte befinner sig på var sin sida, utan är 

ofta gemensamma. Den tredje och sista orsaken är att distinktionen mellan kvalitativ 

och kvantitativ gäller endast behandling av data, snarare än forskningsmetoden som 

sådan. (Denscombe, 2008)  

 

Vad är det då som uttrycks med etiketten kvalitativ kontra kvantitativ forskning? Det 

brukar sägas att kvalitativ forskning bygger på ord som den centrala analysenheten, 

medan det är siffror för kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen har också 

en tendens att förknippas med en beskrivning och associeras med småskaliga studier 

medan den kvantitativa forskningen förknippas med en analys och associeras med 

storskaliga studier. På grund av att studien innefattas endast åtta stycken intervjuer, 

innebär det att den är småskalig, och med det en kvalitativ forskning. Den kvantitativa 

forskningen strävar efter att studera vissa specifika faktorer som är isolerade från 

andra variabler för att på så vis kunna se deras funktion och effekt. Detta kallas för en 

specifik fokus. Detta synsätt passar inte studien, då istället en helhet eftersträvas. 
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Motsatsen till specifik fokus är ett holistiskt perspektiv vilket associeras med den 

kvalitativa forskningen. Det innebär att kvalitativ forskning har en benägenhet att 

studera saker i deras kontext och visa hur dessa olika variabler och faktorer är 

beroende av varandra. (Denscombe, 2008) Detta kallas även för ”naturalistiska” 

tillvägagångssättet, där forskningen sker under förutsättningen att sociala realiteter är 

helheter som inte kan förstås om isolering sker från deras kontexter. (Lincoln och 

Guba, 1985) Det naturalistiska tillvägagångssättet passar väl till studiens inriktning 

men är inte metodvalet. Detta för att det finns ännu en metod som är mer applicerbar 

än ovan nämnda. Den metoden kallas för kvalitativ metod med fenomenografisk 

ansats vilket beskrivs nedan.   

 

”Att en metod är kvalitativ innebär att den handlar om hur man ska karaktärisera 

något – hur man ska gestalta det.” (Larsson, 2006 s.7) 

 

Kvalitativ metod innebär att det som beskrivs är egenskaperna hos något, det vill säga 

hur någonting är utformat. Det som är unikt med användningen av kvalitativ metod är 

att karaktäriseringen av någonting står i centrum, och det innebär att kvalitativ metod 

är systematiserad kunskap om hur tillvägagångssättet ser ut när något gestaltas. 

(Larsson, 2006) En tradition inom kvalitativ analys är fenomenografi. Detta är en 

kvalitativ metod som innebär att undersökningen syftar till att få vetskap om 

mänskliga fenomen, liksom uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, tankar, 

förväntningar, motiv och attityder, det vill säga hur omvärlden uppfattas av någon. 

(Paulsson, 2008) Grundläggande för den fenomenografiska ansatsen är distinktionen 

mellan hur något är och hur något uppfattas vara, där det kallas för första ordningens 
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perspektiv, respektive andra ordningens perspektiv. För att kunna beskriva hur ens 

omvärld uppfattas, måste forskaren som utgångspunkt ha sitt eget sätt att uppfatta 

världen och tänka igenom hur något framstår. Metoden karaktäriseras av att forskaren 

vill beskriva hur ett fenomen uppfattas av människor och inte försöka hitta 

förklaringar och samband. Det innebär att fenomenets innebörd står i centrum. Genom 

att använda den här metoden görs valet mellan att faktiskt beskriva hur något framstår 

för vissa människor och inte hur något egentligen är. Det som kallas för kvalitativ 

analys är bearbetningen av intervjuerna, där avsikten med dem är att finna kvalitativt 

skilda kategorier. Kategorierna representerar olika sätt att föreställa sig något, som 

exempelvis revisorernas olika sätt att se på förändringar i deras arbete efter införandet 

av den svenska koden. Den fördelen som fenomenografiska studier har, är 

möjligheten till resonemang och olika uppfattningar. Det viktigaste är vilka 

uppfattningar som finns och inte hur många som har en viss sådan, samt att de 

beskrivs på ett så olikt och fördjupat sätt så möjligt. (Larsson, 2006)   

 

2.3 Val av metod 

För att kunna svara på frågeställningen, det vill säga hur revisorns arbete och roll har 

förändrats, krävs det genomförande av personliga intervjuer med respondenter. Där 

kan öppna frågor ställas och en diskussion föras, för att komma in djupare på 

respondentens åsikter och ställningstagande. Syftet med arbetet är empiriskt och 

handlar om att analysera och beskriva fakta som sagts vid intervjuer. Detta innebär att 

det kommer att beskrivas hur människor faktiskt upplever omvärlden, snarare sagt hur 

revisorerna upplever förändringarna som gjordes i och med implementeringen av den 
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svenska koden 2005. Även ett antal utvalda artiklar kommer att studeras och 

bearbetas. Kvalitativ forskning med en fenomenografisk ansats är vårt val av metod 

för att få fram information angående kodens fenomen. Den kvalitativa metoden med 

fenomenografisk ansats är den som är den lämpligaste att svara på syftet. (Jacobsen, 

2002) 

 

2.4 Intervjuteknik 

Intervjuer är oftast ett väldigt lockande alternativ för forskaren. Vid ett första anblick 

krävs ingen större utrustning för att genomföra en intervju. Ett anteckningsblock och 

en bandspelare, tillsammans med forskarens redan naturliga konversationsförmåga 

räcker för att genomföra en intervju. Dock är verkligheten inte så enkel. Trots att det 

finns många ytliga likheter mellan en konversation och en intervju, är en intervju 

långt ifrån mer än endast en konversation. Detta ställer högre krav på forskaren för att 

genomföra en bra intervju med rätt intervjuteknik. (Denscombe, 2008) 

 

För att säkerställa att rätt teknik kommer att användas vid intervjuerna med 

respondenterna, kommer ett antal övningsintervjuer att göras. Detta ska utföras för att 

komma in bättre i rollen som intervjuare. Intervjupersoner vid övningstillfällen 

kommer att bestå av vänner och släkt. Efteråt kommer en noggrann genomgång av 

dessa intervjuer göras, för att leta efter teknikförbättringar. En intervju plan kommer 

att utformas. (Banaka, 1981) Förberedelsen inför intervjun kommer att omfattas av en 

dagordning och en strategi, för att kunna uppmärksamma de nyckelfrågor som 

kommer att ställas. (Denscombe, 2008) en checklista kommer även att gås igenom 
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varje gång en intervju ska genomföras för att erhålla kontinuitet igenom hela 

intervjuprocessen. På så vis gäller försäkringen att tillvägagångssätten har varit 

densamma på samtliga intervjuer. Checklistan består av 8 punkter som skall gås 

igenom. Presentation av checklistan återfinns i Bilaga 3. 

 

De personliga intervjuerna kommer att vara bandade för att kunna ge en fullständig 

dokumentation över vad som har sagts, samt att ge intervjuaren möjligheten att gå 

igenom samtalet flera gånger. Under telefonintervjuerna kommer en konferenstelefon 

att användas, där en leder intervjun medan två för anteckningar. Genom detta 

arrangemang kan respektive partner fokusera på sina arbetsuppgifter och på så vis 

erhålla bättre resultat.  

Efter intervjuns slut kommer att gås igenom en checklista för en försäkring om att allt 

har gått rätt till. Checklistan består av 9 punkter som hittas i Bilaga 3.   

 

När intervjuerna skall genomföras finns det ett antal tillvägagångssätt att välja bland 

för att erhålla önskad resultat. Det finns strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Eftersom uppsatsens ämne och frågor skall besvaras, är 

valet av en  semistrukturerande intervju lämpligast att använda. På det sättet erhålls 

svar på frågor, men ger samtidigt utrymme till respondenter för att utveckla och tala 

mer utförligt om sina synpunkter. (Denscombe, 2008) 
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2.5 Tillvägagångssätt 

Det finns två centrala sätt för att knyta ihop teorin med verkligheten. Dessa kallas för 

deduktion och induktion. Det som kännetecknar deduktion är att redan innan 

forskningen måste en uppfattning om verkligheten genom tidigare principer och 

teorier bildas. Sedan samlas empirisk data in för att jämföra verkligheten med den 

bild som fanns innan. Uppsatsen bygger inte på någon hypotes och då skulle den 

deduktiva ansatsen inte bidra till något värde för författarna. Den induktiva ansatsen 

bygger i sin tur på att först identifiera problemet i verkligheten, för att därefter 

formulera frågeställningarna vilket senare besvaras genom att en teori upptäcks. 

(Jacobsen, 2002) Därav är det induktiva synsättet bättre för den här uppsatsen, då ett 

problem i verkligheten har identifierats för att utforskas, så att till slut en teori som 

kan beskriva eller förklara detta beteendemönster ska hittas. Av denna anledning ter 

sig valet av den induktiva ansatsen som den mest logiska. (Alvesson och Sköldberg, 

2004)  

 

I uppsatsen kommer att användas både redan insamlad data ur en databas, nämligen 

artiklar från ekonomiska tidskrifter, och intervjuer, för att på så vis kunna diskutera 

och dra en slutsats som besvarar syftet. Data från en källa kan ibland utgöra tillräcklig 

grund för vetenskapliga slutsatser men för det mesta är det nödvändigt att samla data 

från flera källor.  

 

Det förekommer både fördelar och nackdelar med data som samlas in med hjälp av 

intervjuer. Metoden kan ge nödvändig information men intervjutekniken måste kunna 

hanteras på ett bra sätt. (Ejvegård, 2003) I uppsatsen kommer litteratur och intervjuer 
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att kombineras, eftersom de kommer att komplettera varandra och ge mer relevant 

information för att besvara syftet. Med litteratur avses i forskningssammanhang allt 

tryckt material: böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, med mera. Bibliotekets 

databaser är lämpliga att användas vid sökning av information. (Ejvegård, 2003)  

 

Att få fram nödvändig information ur redan samlad datamaterial kommer att vara en 

arbetsam process. (Carlsson, 1999) I uppsatsen kommer det att användas artiklar från 

tidskriften Balans
4
 och Far-info

5
. En genomgång av dessa artiklar ska göras och 

relevant fakta ska samlas därifrån, som sedan ska användas för att få information om 

hur revisors arbete har påverkats i och med införandet av koden. Linköpings 

universitets ekonomiska databas kommer att användas i detta avseende. Förutom 

litteraturinsamling ska tas fram nödvändig information via intervjuer, som kommer att 

vara både personliga och telefonintervjuer. Intervjuer från de fyra olika 

revisionsbolag, PWC, KPMG, EY och Grant Thornton kommer att utgöra grunder för 

studien. Deras svar anses vara relevanta för uppsatsens syfte med tanke på att dessa 

företag är bland de största i Sverige. Personer från dessa företag är auktoriserade 

revisorer som har arbetat länge inom yrket. Frågor som rör koden har respondenterna 

från respektive kontor i Stockholm svarat på genom telefonintervjuer. Detta för att 

alla huvudkontor befinner sig i Stockholm och för att de som arbetar på 

huvudkontoren har hand om de börsnoterade bolag som följer koden. Respondenterna 

                                                 
4
 Balans är en tidning som ges ut av Far, som är Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 

Tidningen kommer ut tio gånger om året och den speglar utvecklingen inom revisions- och 

rådgivningsbranschen, samt dess nytta för näringsliv och samhälle. (www.far.se, om Balans) 
5
 Information , artiklar, som ges ut av Far 

http://www.far.se/
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valdes på så sätt att först togs kontakt med de lokala byråerna, för att sedan kunna 

kopplas vidare till de experter som arbetar dagligen med koden.   

 

De lokala personliga intervjuerna har gjorts i Norrköping på respektive kontor. Valet 

av respondenter där gjordes genom att via flera samtal kommit i kontakt med personer 

som har arbetat länge som auktoriserade revisorer och som var villiga att ställa upp på 

en intervju. Samtliga respondenter har innan intervjun, fått frågorna skickade för att 

på det sättet vara mer förberedda och kunna ge mer utförliga svar. Samtliga 

respondenter har fått möjligheten att vara anonyma men endast två har valt den 

möjligheten. Dessa två anonyma respondenter kommer att kallas för ”revisor A” och 

”revisor B”. Respektive revisionsbyrå namn där de anonyma revisorerna arbetar på 

kommer att användas i uppsatsen. Detta kommer att göras med respondenternas 

godkännande. Tillvägagångssättet för intervjuerna kommer att vara att ställa ett antal 

huvudfrågor som kompletteras med ett antal underfrågor för att fånga upp helheten. 

På det sättet ges också respondenten en möjlighet att gå ifrån frågorna och fånga upp 

respondentens personliga åsikt. Innan intervjuerna kommer att genomföras, kommer 

att skapas en bra intervjuteknik, med relevanta frågor. På det sättet minskas risken för 

att ställa icke relevanta frågor, eftersom intervjutekniken är mycket viktig för att få 

fram önskad svar, enligt Carlsson (1999).  

 

Efter att all relevant information kommer att samlas in ur litteraturen och intervjuerna 

från de fyra olika revisionsbolagen, ska dessa bearbetas och analyseras sedan med 

hjälp av olika teorier. Teorierna som ska användas i den här uppsatsen handlar om 

revisors uppgifter och oberoende, om principen Följ eller förklara och 
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Intressentmodellen
6
. Dessa referenser bedöms som de mest relevanta för uppsatsen. 

Efter att ha diskuterat och analyserat den insamlade data, kommer att kommas fram 

till en slutsats, som ska besvara frågan om det har förekommit eller inte förändringar i 

revisorsarbete efter implementeringen av koden.    

 

2.6 Uppsatsens källgranskning  

Alla källor som användes i studien kommer att granskas kritiskt. Det finns tre kriterier 

som brukar användas vid bedömning av källornas trovärdighet. Dessa är: samtidskrav, 

tendenskritik och beroendekritik. Samtidskravet innebär att texten måste bearbetas så 

fort som möjligt efter insamlingen. Med tendenskritik menas att respondenten har en 

tendens att svara på ett sätt som denne tjänar på och som inte avspeglar dennes 

verkliga uppfattning. Beroendekritiken innebär att vissa källor kan vara beroende av 

varandra (Eriksson och Wiedersheim – Paul, 1997) Den här studien grundas på 

intervjuer. Dessa intervjuer har gjorts på fyra olika revisionsbyråer. Revisorerna var 

inte beroende av varandra och detta innebär att svaren var mer tillförlitliga. (Eriksson 

och Wiedersheim – Paul, 1997) Dessa fyra revisionsbolag har jobbat med koden 

sedan den infördes. Respondenterna har sedan länge arbetat med revision och detta 

innebär att de borde vara insatta i ämnet. Enligt Eriksson och Wiedersheim – Paul 

(1997) är det däremot möjligt att respondenterna har haft ett eget intresse av att inte 

svara helt ärligt, eftersom ämnet var känsligt för revisorer. Vi har gett dem möjlighet 

att vara anonyma i studien. Detta borde ha påverkat svarens trovärdighet positivt. 

                                                 
6
 Teorierna ”Följ eller förklara och Intressentmodellen” finns utförligare beskrivna under rubrikerna 

3.4.5 respektive 3.3.2 
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Respondenterna har fått svara på öppna frågor som skickades till dem i förväg. Enligt 

Bryman (2002), får respondenterna vid öppna frågor inga svarsalternativ och då ökar 

risken för bortfall eftersom det ställs mer krav på svaret. För att komplettera 

intervjuerna och besvara studiens syfte, har några artiklar använts. Artiklarna är 

hämtade från tidskriften Balans, samt en artikel från Far-info, och författarna anser att 

källorna borde vara trovärdiga. De är hämtade från åren strax efter kodens införande, 

det vill säga 2005-2007, då ämnet diskuterades bland revisorer och andra intressenter 

i koden. 
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3. Referensram 

 

Kapitel tre ger läsaren information kring revisionens uppgift, där bland annat olika 

risker diskuteras. Sedan följer information om revisorns roll, där olika teorier tas 

fram för att beskriva vilka olika roller en revisor kan tänkas ha. Kapitlet behandlar 

också kodens innehåll, där syfte, målgrupp och teorier tas upp. Kapitlet avslutas 

sedan med en struktur över koden för bolagsstyrning.   

 

3.1 Revisionens uppgift och historik 

”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning 

och förvaltning.” (Far
7
, 1999 s. 9) 

 

Lagreglerna om revision har skapats för att öka intressenternas förtroende för bolaget. 

På grund av att ägarna i aktiebolagen ansvarar endast med det insatta kapitalet, 

behöver intressenterna ha något som styrker att information som offentliggörs om 

bolagets ekonomiska ställning är sann. Revisionen blir därmed en förutsättning för ett 

välfungerande näringsliv och samhälle, och bygger på förtroende. Förutom uttalanden 

om bolagets ekonomiska situation, medverkar revisionen till en bedömning av hur 

styrelsen och verkställande direktören fullgör sina uppdrag. (Far, 1999) På 1600-talet 

                                                 
7
 Far är en organisation för revisions- och rådgivningsbranschen, som bildades den 1 september 2006 

när Sveriges revisionsföreningar FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS gick samman. (www.far.se, 

om Far)  

http://www.far.se/
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började räkenskaperna att granskas både på offentliga och privata sammanslutningar. 

Vid slutet av 1800 – talet hade industrialiseringen medfört att avståndet av personer 

som förvaltade bolagen hade ökat väsentligt. För att kunna ackumulera kapital var 

företagen tvungna att vända sig till finansiärer. Företagen började vända sig till en 

större krets ägare och borgenärer. (Diamant, 2004) 

 

1910 års Årsredovisningslag uppställde krav på att revisorn skulle vara oberoende i 

förhållande till bolaget och styrelsen. Detta gjordes mest för att skydda 

ägarminoriteten. Samtidigt hade revisorn fortfarande som uppgift att hjälpa företaget 

med bokslutsarbetet och enbart var skadeståndspliktig mot bolaget.  Revisionen 

fortsatte att förändras långsamt på 1980 – talet. Principen om väsentlighet och risk 

infördes.  Genom anpassningen till Europeiska Gemenskapen (EG) blev det under 

tidigt 1990 – tal nödvändigt att anpassa de svenska reglerna till EG:s åttonde 

bolagsdirektiv. Denna anpassning skedde genom införandet av 1995 års Revisionslag. 

Utvecklingen av revisionsmetodiken har överlämnats till revisionsbranschen. 

(Diamant, 2004) 

 

Idag måste svenska börsnoterade aktiebolag och andra företag av större betydelse 

såsom stora statliga bolag granskas av revisorer. Revisorns kärnuppdrag är nu att 

granska företagets räkenskaper, dess förvaltning och om ledningen har följt de 

associationsrättsliga reglerna. Som tilläggsuppdrag kan nämnas att revisorerna måste 

granska alla transaktioner av större betydelse, som exempelvis nyemissioner. 

Revisionens funktion förutsätter att revisorn är kunnig och oberoende av företaget 

som granskas. (Diamant, 2004)  
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”Väsentlighet och risk styr planering och granskning och den utförda granskningen 

är därför erforderlig både för investerare och andra intressenter!” (Johansson et al, 

2005 s.70) 

 

Uttrycket ”väsentlighet och risk” används av revisorer som hänvisning för att 

motivera sina ställningstaganden. Det görs för att revisorn har ett behov av att hantera 

sin egen osäkerhet och att stärka sin trygghet. Åberopandet av ”väsentlighet och risk” 

är en acceptabel lösning på de flesta problem. Revisorn kan inte granska allt, utan det 

görs alltid ett urval av transaktioner, där revisorn gör en professionell bedömning. 

Detta förknippas med risk. Inriktningen sker på de uppgifter i 

redovisningshandlingarna som är mest väsentliga, samt på de områden där 

möjligheterna för fel, både avsiktliga eller oavsiktliga, av väsentlig betydelse är störst. 

(Johansson et al, 2005) Vid planering av revision, skall revisorn, enligt god 

revisionssed beakta väsentligheten, samt sambandet mellan väsentlighet och risk. (RS 

320 p.2) Enligt Standarden för Revision i Sverige, RS 320, är målet för den 

lagstadgade revisionen bland annat att revisorn ska kunna yttra sig huruvida 

årsredovisningen i alla väsentliga avseenden har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen (ÅRL). (RS 320 p. 4SE) För att en sann uppgift om detta skall 

ges måste revisorn enligt RS 400, skaffa sig förståelse för bolagets 

redovisningssystem och för den interna kontrollen. Dessutom måste revisorn kunna 

bedöma risken med revision, samt dess komponenter: kontrollrisken och upptäckt 

risken. (RS 400 p.2) 
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En väsentlighetsbedömning måste göras vid varje enskild revision. Detta kan vara 

problematiskt, då hänsyn måste tas till både kvalitativa och kvantitativa faktorer, som 

representeras av belopp, respektive karaktär. (RS 320 p.5) Dessutom finns inte någon 

formell guide i revisionsstandarden som avger hur väsentligheten ska tillämpas. För 

att revisionen ska vara väl genomförd spelar väsentlighetsbedömningen en avgörande 

roll. (McKee et al, 2000) Det som styr i hur stor utsträckning granskningen skall ske, 

samt när och hur, är väsentlighetsbedömningen tillsammans med risk bedömningen. 

Riskanalysen har flera användningar. Riskanalysen har en grundläggande roll för 

förvaltningsrevisionen, där den skall underlätta för revisorn att hitta väsentliga 

felaktigheter i redovisningen och svagheter i den interna kontrollen. (Far, 2006) 

 

Revisionsrisken påverkas av tre typer av risker: inneboende risk, kontrollrisk och 

upptäcktsrisk. (RS 400 p. 3SE) Inneboende risk har en stark koppling till företagets 

verksamhet och därmed påverkas av detta. De olika förhållandena kan öka risken för 

felaktigheter i redovisningen. (Far, 2006) Revisorn ansvarar för bedömningen av den 

inneboende risken och det görs på årsredovisningsnivå, vid utformandet av den 

generella revisionsplanen. Det kan handla om företagsledningens integritet, erfarenhet 

och kunskapsnivå, samt faktorer som påverkar respektive bransch som företaget är 

verksam i. Bedömningen måste tillämpas på väsentliga saldon och transaktionsslag, 

och risken för förlust och förskingring skall minimaliseras. (RS 400 p.11-12) 

Kontrollrisken handlar om risken för att företagets egna system för intern kontroll inte 

upptäcker att fel har begåtts. Det påverkas först och främst av företagsledningens 

kompetens och integritet. En annan faktor som påverkar kontrollrisken är hur 

företagets system för intern kontroll är utformat. (Far, 2006) Ett system för intern 
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kontroll består av alla riktlinjer och rutiner som företagsledningen har infört för att på 

det sättet kunna uppnå målet om en välsköt och effektiv verksamhet. (RS 400 p.8) 

Upptäcktsrisken är risken för att väsentliga felaktigheter inte upptäcks vid revision. 

Denna är beroende av granskningens inriktning och omfattning. (Far, 2006) 

 3.2 Revisionsteorier  

David Flints
8
 verk är en viktig försök till att utarbeta allmänna principer eller postulat 

för revision. Revisorn anses vara ett socialt problem. Flints verk baseras på 

Limpbergs ”teori av inspirerande förtroende”. Flint använde hans teori för att 

bestämma en teoretisk grund för revisorn. (Soltani, 2007) Flint kom fram till att det 

fanns ett gap mellan vad revisorn ansåg och vad de användargrupper trodde att 

revisionens syfte är. Detta har lett till flera dåliga effekter som har skadat 

allmänhetens förtroende för revision. Om samhällets förtroende för revisions 

effektivitet blir förstörd, då är den sociala nyttan med revision förstörd. Därför är 

förtroendet för revision mycket speciell. (Flint, 1985) 

 

Limpbergs verk har undersökt revisorns funktion allmänt, från samhällets perspektiv. 

Limpberg ansåg att revisionen har två funktioner, en kontrollstyrning funktion och en 

som innebär att ansvar för samhället bör tas. Dessutom, beror revisorn auktoritet på 

samhällets förtroende för revision. En oberoende och expert part som granskar 

företagets redovisning är nödvändig men det behövs att samhället har förtroende för 

denna part. (Soltani, 2007) Med utgångspunkt i den här breda koncepten undersöker 

                                                 
8
 David Flint är Professor emeritus i juridik. Han har utforskat och skrivit flera avhandlingar om ämnet 

revision (www.davidflint.com)  
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Flint teorin. Han studerar auktoriteten, processen och revisors standarder. Flint ser på 

revisionen varken utifrån ett revisors perspektiv eller utifrån revisionsobjektens 

perspektiv. Han tittar på revisorer utifrån någon som intresserar sig för samhällets 

välfärds perspektiv. (Flint, 1985)   

 

Flint anser att det främsta villkoret för en revisor är att det måste finnas en 

redovisningsrelation mellan två parter, som uppkommer uttryckligen genom avtal 

eller en liknande form. Han anser även att revisorns roll bör vara mer än en 

övervakningsroll, utan han betonar både den etiska och den ekonomiska dimensionen 

av revisors arbete. Revisorn är inte bara en ekonomisk agent, utan han har en moralisk 

mission som måste skyddas via regler eller lagar. (Soltani, 2007) Revisionen funktion 

bör ständig utvecklas och prövas för att kunna möta samhällets behov och 

förväntningar. Det krävs även en ömsesidig förståelse för revisionens funktion, av 

både revisorer och samhälle. Flint tycker att det uppkommer på det sättet ekonomiska 

och sociala fördelar med revisionsprocessen.(Flint, 1985) Dock, anser han att detta är 

mer en postulat fråga än en öppen empirisk fråga. (Soltani, 2007) 

 

3.3 Revisorns roll  

Revisorerna är en länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade och 

har som huvudsyfte att kvalitetssäkra den information om redovisningen som 

företaget lämnar ut till allmänheten. (Wolnizer, 1987) Uppkomsten av revisorer kan 

spåras tillbaka till 1200 – talets Italien.  Det fanns personer vars uppgift var att 

granska offentliga papper. Andra personer skulle granska räkenskaper av privat 

karaktär och deras position, liknade våra nutida yrkesrevisorer. Om en tvist mellan två 
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parter förekom, hade parten som stödde sig på räkenskaper kontrollerade av en revisor 

lättnader i sin bevisbörda. Revisorns ställning var respekterad. I de fallen revisorn 

upptäckte felaktigheter i räkenskaperna, kunde denne få betalning i form av procent 

på felande belopp. Revisorerna började sedan organisera sig och den första föreningen 

bildades i Venedig 1581 och snart började de begära kompetenskrav för 

medlemmarna samtidigt som de hade monopol på utförandet av tjänsterna. För att 

vara revisor krävdes både teoretisk och praktisk erfarenhet. (Diamant, 2004) Enligt 

Aktiebolagslagen (2005:551) skall en revisor väljas av bolagsstämman, och dess 

uppgifter är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning. Vidare skall revisorn följa bolagsstämmans 

anvisningar, och efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 

bolagsstämman. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet. Förutsättningarna som gör att 

revisorns roll i bolaget stärker intressenternas förtroende för bolagets ekonomiska 

situation, i enlighet med Revisorslag (2001:883) (RL), är att revisorn skall iaktta god 

revisorssed och skall i revisionsverksamhet utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet, samt vara objektiv i sina ställningstaganden. (Sveriges Rikes Lag, 

2010) 

3.3.1 Revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 

En av revisionens viktigaste funktioner är att skapa tilltro till informationen. För att 

kunna garantera kvalité i revisionen är revisorns opartiskhet och självständighet, vid 

sidan av yrkeskompetensen viktiga medel i detta arbete. (Diamant, 2004) I kraven 

som framkommer i RL ligger en skyldighet att revisorn bara skall ta hänsyn till 
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omständigheter som har betydelse för att revisionen utförs opartiskt och självständigt. 

I förarbetena anges att det är förenat med stora svårigheter att närmare konkretisera 

begreppen, men allmänt torde innebära att revisorn måste utföra sitt uppdrag utan 

sidoblickar. (Moberg, 2006) 

 

En revisor ska avstå från ett uppdrag, om det finns omständigheter som kan minska 

förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Detta görs för att säkerställa 

revisorns oberoende. Sådana omständigheter kan exempelvis vara egenintressehot, då 

revisorn har ett eget ekonomiskt intresse eller annan typ av intresse i klienten, 

självständighetshot, som innebär att revisorn måste granska samt ta ställning till sitt 

eget arbete, partställningshot, det vill säga om revisorn har tagit ställning i en 

förhandling för eller emot klienten och på det sättet har en koppling till denne, eller 

förtroendehot, som betyder att revisorn har starka personliga relationer till någon som 

granskas. (www.farsrs.se)   

3.3.2 Intressent modellen 

Revisorns granskningsuppdrag grundas på det uppdragsavtal som denne sluter med 

det bolag som skall revideras. En utgångspunkt för den bedömningen av den 

lojalitetsplikt som revisorn har i sin egenskap av uppdragstagare är att den i princip är 

riktad mot uppdragsgivaren, det vill säga till revisionsklienten. En avvikelse från 

denna plikt kan göra revisorn skadeståndspliktig. Utöver innehållet i avtalet måste 

revisorer följa de legala kraven på rättsförhållandet i fråga. Avtalet kompletteras med 

kraven på revision som uppställs på den granskade associationsformen. Genom att 

revisorn åtar sig ett revisionsuppdrag kommer intressenterna att utpekas via de normer 

http://www.farsrs.se/
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som styr uppdraget. Den svenska regleringen med avseende på kraven på redovisning 

och revision saknar ett tydligt uttalat syfte och den är mer en kompromiss som 

tillgodoser flera olika intressen. Som intressenter kan nämnas aktieägare, borgenärer, 

anställda, allmänheten, presumtiva aktieägare och borgenärer, samt de granskade 

bolagens funktionärer. (Diamant, 2004) 

 

Föreningen för auktoriserade revisorer (Far) angav, ur intressenternas perspektiv flera 

syften med revision. Relationen mellan dessa två specificeras i Tabell 1, en egen 

framställd tabell, med hjälp av informationen som hämtades från Diamant (2004). 
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   Tabell 1 – Syften med revision 

 

Men hänsyn till intressenternas närhet till granskningsföremålet kan dessa delas in i 

två grupper, det vill säga direkta och indirekta intressenter. Skillnaden består i att de 
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direkta intressenterna har rättigheten att utse och avskeda revisorn, samt en 

direktivrätt, något som de indirekta intressenterna saknar. Beträffande de indirekta 

intressenterna, finns det skäl att göra en skiljaktighet mellan intressenter med ett 

juridiskt erkänt intresse och övriga indirekta intressenter. (Diamant, 2004) 

 

 3.4 Svensk kod för bolagsstyrning 

Bolagsstyrning innebär att bolaget ska styras på ett sätt som gör att ägarnas krav på 

avkastning på det investerade kapitalet uppfylls, samt att det bidrar till 

samhällsekonomins effektivitet och tillväxt. (Skog, 2005)  

 

3.4.1 Bolagskodens utveckling 

Koden uppkom för att komplettera ABL och andra regleringar, med syfte att förbättra 

bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. För att garantera en god 

bolagsstyrning har en högre norm än lagens krav utvecklats. Med god bolagsstyrning 

menas att bolagen drivs med sina ägares intresse som främsta mål. Det som påverkas 

positivt av god bolagsstyrning är näringslivet, som i sin tur leder till tillväxt och ökad 

dynamik i ekonomin. (Skog, 2005) 

 

Ett första förslag till svensk kod för bolagsstyrning presenterades i april 2004 av 

Kodgruppen. Förtroendekommissionen presenterade parallellt sitt betänkande, där av 

stor relevans för utvecklingen av en kod för bolagsstyrning var kapitlen 5 till och med 

kapitel 8. Den slutliga koden presenterades i december 2004. Samtidigt presenterades 
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ett betänkande, där det motiverades ställningstagandena, samt en redovisning av de 

inkomna remissvaren. Koden introducerades i dåvarande Stockholmsbörsens 

noteringskrav från och med den 1 juli 2005 för alla bolag noterade på börsens A-lista, 

samtidigt för bolag på O-listan med marknadsvärde som översteg tre miljarder kronor. 

Totalt omfattades det drygt 70-tal bolag. Antalet kodbolag steg under de följande åren 

och uppgick vid utgången av 2007 till 115 bolag. (www.bolagsstyrning.se)  

 

2007 beslöt Kollegiet
9
 om en utökning av kodens tillämpning till alla börsbolag. 

(www.bolagskoden.net) Den 1 juli 2008 infördes den reviderade koden för alla 

börsbolag eftersom god bolagsstyrning ansågs vara lika viktigt för mindre bolag som 

för större bolag. Dessutom skulle koden tjäna som alternativ till lagstiftning samtidigt 

som Sverige skulle ansluta sig till EU:s regelverk. Kollegiet utvecklade då en större 

översyn av koden för att anpassa den till även de mindre börsbolagens förutsättningar. 

(www.bolagsstyrning.se, reviderad kod) Från och med den 1 juli 2008 gäller denna 

kod för alla svenska bolag, vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad 

marknad, för närvarande omfattande OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX) och 

NGM Equity. (www.bolagskoden.net) Den 27 oktober 2009 publicerades ett förslag 

till ändrad kod, för öppen remiss fram till den 20 november. Drygt 15-tal remissvar 

inkom och därefter har Kollegiet sammanställt och analyserat de inkomna svar och 

                                                 
9
 Kollegiet för svensk bolagsstyrning grundades våren 2005 med det uppdraget att främja god 

bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag. En av deras huvuduppgift är att förvalta Svensk kod för 

bolagsstyrning. För övrigt, ingår Kollegiet som ett av fyra sakorgan i Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden 

 

http://www.bolagsstyrning.se/
http://www.bolagskoden.net/
http://www.bolagsstyrning.se/
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fastställt den slutligt reviderade koden, som trädde i kraft den 1 februari 2010. Vissa 

av ändringarna som har genomförts börjar tillämpas först vid senare tidpunkt. 

(www.bolagsstyrning.se, reviderad kod) 

3.4.2 Syfte med svensk kod för bolagsstyrning 

God bolagsstyrning innebär att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som 

möjligt.  

Det två syften med koden var år 2005 först att bidra till en förbättrad styrning av 

svenska bolag och det andra var att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen hos 

utländska investerare. För att kunna uppfylla det första syftet riktade sig koden främst 

till aktiemarknadsbolagen, där en utvecklad bolagsstyrning kom att representera en 

förebild för andra kategorier av bolag, som inte använde sig av kodens bestämmelser. 

Detta stärkte näringslivets effektivitet och konkurrenskraft, samt främjade förtroendet 

på det svenska samhället i stort.  Det andra syftet uppfylldes genom bolagsstyrningens 

positiva utveckling i bolaget, som kommer att främja det svenska näringslivets 

tillgång till utländskt riskkapital på goda villkor. Normen var inte tvingande och kan 

överges på vissa punkter, om bolaget, för varje avvikelse öppet redovisade utfallet 

samt motiverade valet utförligt. (Skog, 2005)  

3.4.3 Bolagskodens målgrupp 

När koden först introducerades 2005, var målgruppen främst bestående av 

aktiemarknadsbolag, eftersom bestämmelserna hade mest betydelse i bolag med stor 

ägarspridning. Koden riktade sig till aktiebolag noterade på börsen eller på 

auktoriserad marknad. Denna kunde till stor del tillämpas av andra noterade bolag 

eller kooperativa bolag, statliga eller kommunala, samt försäkringsbolag. Även bolag 

http://www.bolagsstyrning.se/
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som förberedde sig för marknadsnotering kunde ha nytta av koden. God 

bolagsstyrning är viktig för både större och mindre aktiemarknadsbolag, men 

eftersom ett ambitiöst regelverk kunde bli alltför resurskrävande hade koden lämnat 

utrymme för de små bolagen att välja att tillämpa denna fullt ut, eller avvika från 

vissa regler när det ansågs väl motiverat. (Skog, 2005) Målgruppen för den svenska 

koden för bolagsstyrning är idag svenska aktiebolag vars aktier handlas på en reglerad 

marknad i Sverige. Dessa marknader är OMX och NGM Equity. De noterade bolagen 

är av olika storlek och komplexitet. Några av dem är globala, medan andra är små 

bolag. Koden måste lämna utrymme för olika sätt att tillämpa reglerna, så att bolagen 

själv ska kunna välja en annan lösning när de finner detta motiverat och förklarar 

avvikelsen. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010) 

3.4.4 Kodens innehåll och tillskott  

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna styr bolaget. Styrelsen anses 

vara en central aktör i bolagsstyrningen. Koden behandlar inte frågor angående 

samspelet mellan ägare eller aktiemarknadens spelregler och funktion. Frågor om 

bolagets förhållande till övriga intressenter behandlas inte heller här. Koden 

innehåller enbart regler som anses vara ägarorienterade och är en del av näringslivets 

självreglering. Regler på bolagsstyrning för börsnoterade bolag finns bland annat i 

ABL och börsernas noteringskrav och noteringsavtal. (Skog, 2005) 

 

De tillskott som koden för bolagsstyrning har fört med sig är bland annat förekomsten 

av en revisionsutskott, samt bolagsstyrningsrapporten, som revisorer måste enligt lag 

granska.  
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Punkten 10.1 i koden som började gälla från och med 1 juli 2008, beskriver hur 

bolaget ska sammanställa ett revisionsutskott. Punkten består av flera direktiv som 

bolag måste uppfylla. Dessa innebär att styrelsen ska uppfylla ett revisionsutskott, 

vilket kan bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av styrelseledamöterna 

som är valda till revisionsutskotten ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsordningen. Minst en av dem ska vara oberoende om hänsyn tas till bolagets 

större ägare. Revisionsutskottet fungerar som en garant mot att företagsledningen 

ordnar fram ett obehörigt inflytande över revisionen. Utskottets uppgifter är bland 

annat att svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets 

finansiella rapportering, samt att träffa bolagets revisor för att informera sig om 

revisionens inriktning och omfattning, samt att utvärdera revisionsinsatsen och 

informera bolagets valberedning om dess resultat. (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2008) 

 

Bolagsstyrningsrapporten är den rapport som alla aktiebolag som har aktier eller 

andra värdepapper upptagna för handel på en reglerad marknad, det vill säga alla 

börsbolag, måste upprätta. Rapporten kan tas in både i årsredovisningens 

förvaltningsberättelse, eller som en separat handling, som kommer att offentliggöras. 

Även i revisionsberättelsen måste revisorerna göra specifika uttalanden om 

bolagsstyrningsrapporten. (www.bolagsverket.se) 
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3.4.5 Principen ”följ eller förklara” 

Principen följ eller förklara introducerades av Cadbury – kommittén i Storbritannien 

1992 och är den främsta internationella principen för kodtillämpning. (Skog, 2005) 

Koden anger regler på högre ambitionsnivå än ABL och andra normer och regelverk. 

Bolagen behöver inte använda koden vid varje tillfälle, utan kan välja en annan 

lösning om omständigheterna kräver det. Förutsättningen är att bolaget måste öppet 

redovisa varje avvikelse och beskriver den lösning som har valts, samt motivera 

varför valet gjordes. Koden anger vad som anses utgöra god sed för bolagsstyrning. 

Majoriteten av reglerna utformades så att de tillåter att objektivt fastställa avvikelser 

samt att förklara dessa. Koden innehåller även vissa regler vars efterlevnad inte 

objektivt kan kontrolleras och från vilka avvikelser inte behöver rapporteras. 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010) Genom tillämpning av den här principen, 

har ambitionsnivån i koden kunnat läggas högre än om reglerna skulle vara tvingande. 

Vid tvingande regler måste kraven läggas på en rimlig nivå så att de kan uppnås av 

varje bolag, vid varje tillfälle. Principen följ eller förklara gör att kraven läggs på en 

lägre nivå, en som skapar flexibilitet. Den tar hänsyn till att bolag är olika och skapar 

god bolagsstyrning. (Skog, 2005) 

 

Koden innehåller inte några regler för hur avvikelser skall motiveras. Det är styrelsen 

i det enskilda bolaget som ansvarar för detta. Kodgruppen föreslår inte någon speciell 

instans som skall bedöma vilka förklaringar som är godtagbara eller vilka som inte är 

det. Bolag som avviker från kodens regler utan att ange rimliga motiv för detta, 

riskerar att drabbas av försämrat förtroende på kapitalmarknaden, som i sin tur 

kommer att påverka bolagets värde. När det gäller övriga bolagstyper, ansvarar ägaren 
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för bedömningen av motiven för avvikelsen. Den svenska koden för bolagsstyrning 

innehåller inga speciella sanktioner mot avvikelser, men bolaget kan drabbas av 

civilrättsliga sanktioner i den mån avvikelserna utgör ett brott mot Stockholmsbörsens 

avtal eller motsvarande avtal med börser eller andra handelsplatser. (Skog, 2005) 

 

3.5 Bolagsstyrningens struktur 

I svenska börsbolag regleras bolagsstyrningen av en kombination av skrivna regler 

och praxis. Strukturen för det svenska aktiebolagets organisation visas i Figur 2. 

 

 

   Figur 2 (Egen bearbetad bild, framställd 

efter modellen i Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s. 8) 
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De grundläggande reglerna om bolagets organisation finns i ABL. Koden är ett 

komplement till lagen. Inom vissa områden ställer den högre krav, samtidigt som den 

ger bolaget möjlighet att avvika från dessa, med hjälp av principen följ eller förklara. 

Enligt ABL skall det finnas tre beslutsorgan i bolaget, bolagsstämma, styrelse och 

verkställande direktör, som ligger i ett hierarkiskt förhållande till varandra. För att 

arbetet skall fungera på ett bra sätt måste det finnas även ett kontrollorgan, revisor. 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010) 

 

Bolagsstämma 

Aktieägarna utövar sitt inflytande genom bolagets högsta beslutande organ, som är 

bolagsstämman. Vid stämman skall styrelsens ordförande, verkställande direktören, 

samt minst en av bolagets revisorer vara närvarande. Bolagsstämman ska hållas på 

svenska, inom sex månader från räkenskapsårets utgång, då det resultaträkningen och 

balansräkningen, samt vinst- eller förlustdispositioner fastställs. (SOU 2004:130) 

 

”Genom aktieägarnas aktiva stämmodeltagande främjas en sund maktbalans mellan 

ägare, styrelse och ledning i bolagen.”  (SOU 2004:130 s.80) 

 

På stämman har alla aktieägare, oavsett aktieinnehavs storlek rätt att delta och utöva 

rösträtt för sina aktier, samt att få ett ärende behandlat, om begäran om det ges in till 

styrelsen i god tid innan bolagsstämman. Ytterligare en viktig fråga som bestäms på 

stämman är styrelsens, samt verkställande direktörens ansvarsfrihet. Beslut i alla 

frågor fattas genom omröstning, vid vilken varje aktie representeras av en röst. Om 

vissa beslut fattas med enkel majoritet, förekommer fall då kvalificerat majoritet 
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behövs för att beslutet skall kunna fattas. Ett exempel kan vara ändring av 

bolagsordningen. Det är förbjudet att på bolagsstämman fatta ett beslut som gynnar 

några specifika aktieägare, samtidigt som en annan grupp av aktieägare missgynnas. 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010) 

 

I en fungerande marknadsekonomi spelar ägare som tar ansvar för företagets 

utveckling en viktig roll. Dynamiken som förekommer i näringslivet begär en stor 

mängd aktieägare med olika placeringar, tidshorisont och riskbenägenhet. Först och 

främst svarar aktieägarna för riskkapitalförsörjningen i näringslivet, men samtidigt 

bidrar de till effektivitet och förnyelseförmåga i både enskilda företag och näringslivet 

som helhet, som genomförs via aktieägarnas inflyttande, samt genom köp och 

försäljning av aktier. Alla aktieägare, både stora som små har en gemensam regel om 

ansvar och att inte missbruka sina positioner, som kan leda till skada för bolaget eller 

övriga aktieägare. Ägare med stora aktieinnehav får inte missbruka sin ägarmakt, 

samtidigt som ägare med små innehav inte får missbruka sina minoritetsrättigheter. 

(SOU 2004:130) 

 

Styrelse 

”Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets 

angelägenheter.” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.10)  

 

Styrelsen skall enligt koden bestå av personer som kompletterar varandra när det 

gäller kunskaper och erfarenheter och på det sättet kunna skapa ett gott samarbete. 

Den skall bestå av minst tre ledamöter och en av dessa skall utses till ordförande. 
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Ordförandets ansvar är att leda styrelsens arbete, samt att se till att dessa fullgör sina 

uppgifter. (SOU 2004:130) Styrelsens skyldighet är att följa särskilda föreskrifter som 

kan meddelas av bolagsstämman, med förutsättningen att dessa inte strider mot ABL 

eller bolagsordningen. Styrelsen skall alltid handla med omsorg och fortlöpande 

kontroll varje gång en uppgift delegerats till en annan grupp, som kan vara både inom 

eller utom styrelsen. I sådant fall ska styrelsen inte lämna ifrån sig ansvaret för 

bolagets organisation och förvaltning. Samtidigt måste styrelsen ta hänsyn till 

skyldigheten att säkra bolagets ekonomiska förhållanden. (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010) Bland de viktigaste uppgifterna som styrelsen ska fullgöra är att 

fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet, att utvärdera bolagets 

operativa ledning, att se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll 

av bolagets verksamhet, samt att se till att dess arbete utvärderas årligen med hjälp av 

en systematisk och strukturerad process. För styrelsens arbete ska en skriftlig 

arbetsordning fastställas. (SOU 2004:130) 

 

Verkställande direktör (VD) 

”Verkställande direktören är ett i förhållande till styrelsen underordnat 

bolagsorgan.” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.11) 

 

Bolagets verkställande direktör skall sköta den löpande förvaltningen och har rätten 

att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, förutsatt att styrelsen inte i 

speciella fall bestämmer något annat. Denne kan ingå i styrelsen, men kan inte vara 

dess ordförande. VD:n har som skyldighet att bereda, och inför styrelsen framföra 

frågor som ligger inom den löpande verksamheten. För att VD:n ska vara medveten 



 

 

50 

 

om hans behörighet och befogenhet ska styrelsen genom skriftliga instruktioner 

meddela detta. VD:n är skyldig att följa styrelsens anvisningar, förutsatt att dessa inte 

strider mot ABL eller bolagsordningen. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010)  

 

Revisorn 

Bolagets revisor utses av bolagsstämman, och har som uppgift att granska dels 

bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och VD:n förvaltning. 

Revisorn måste vara oberoende och denne får inte styras av bolagsledningen eller 

styrelsen. Genom en revisionsberättelse rapporterar revisorn på årsstämman hela sitt 

arbete till ägarna. I revisionsberättelsen ska ingå ett uttalande om årsredovisningen 

har upprättats i enlighet med lag om årsredovisning, samt om årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010) 

 

”Revisorn ska rapportera om styrelseledamot eller den verkställande direktören har 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet.” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 s.12) 

 

En annan uppgift som revisorn har är att uttala sig om årsstämman bör fastställa 

balans- och resultaträkningen, samt diskutera om vinst respektive förlust kan 

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010) 
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4. Empiri 

 

Under företagsbeskrivning följer en kort beskrivning av de företag som valdes att 

genomföra intervjuerna med. Sedan följer intervjuer med respondenterna, som 

delades in i två delar. Del ett avser intervjuer rörande koden, och del två avser 

intervjuer kring revisorns roll.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 

PWC är Sveriges största revisionsbolag med 3600 medarbetare över 125 orter. 

Globalt har PWC 163 000 medarbetare stationerade över 151 länder vilket gör de 

även världsledande. Omsättningen år 2008 var lite över 4 miljarder svenska kronor, 

för den svenska verksamheten. Företaget verkar i samtliga marknadssegment, från 

små företag till börsnoterade företag. PWC har 40 % av den börsnoterade marknaden 

i Sverige. PWC:s tjänster skiljer sig inte ifrån de andra företags tjänster utan samtliga 

ovan nämnda revisionsbolag erbjuder tjänster såsom revision, redovisning, 

bolagsstyrnings frågor, skatterådgivningen (PWC hemsida).  

 

Ernst & Young är Sveriges näst största revisionsbolag med 1955 anställda över 65 

orter. Globalt har EY 144 000 medarbetare över 140 länder. Räknespaksåret 

2008/2009 var omsättningen på 2,7 miljarder svenska kronor, för verksamheten i 

Sverige. EY erbjuder sina tjänster till publika och globala företag, samt ägarledda 
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företag i Sverige. Viktiga kunder är också landsting, kommuner, myndigheter och 

icke vinstdrivande företag (EY hemsida). 

 

KPMG är Sveriges tredje största revisionsbolag med 1500 medarbetare över 60 orter. 

Globalt har KPMG 140 000 anställda i 146 länder. Omsättningen för år 2008 var på 

1,9 miljarder svenska kronor för den svenska bolaget. KPMG:s kunder är både 

nationella och internationella storföretag, medelstora, små och ägarledda företag. 

KPMG har även kunder i den offentliga verksamheten samt ideella och icke 

vinstdrivande organisationer (KPMG hemsida). 

 

Grant Thornton är det minsta av dessa företag med 830 medarbetare över 25 orter. 

Globalt har Grant Thornton 30 000 medarbetare i 110 länder. Omsättningen år 2008 

var på 865 miljoner svenska kronor i Sverige. Grant Thorntons nisch är fokus på 

ägarledda företag med stark lokal förankring. (Grant Thorntons hemsida) 

 

4.2 Intervju med respondenterna - om koden 

 

Nedan följer studiens fyra telefonintervjuer med respondenter i Stockholm.  

4.2.1 Intervju med Eva Blom på PWC: 

Eva Blom är auktoriserad revisor samt partner på PWC. Hon är speciallist på 

bolagsstyrningsfrågor och har hand om ett flertal börsnoterade företag som använder 

koden. Eva har en civilekonomexamen från högskolan i Växjö och har arbetat på 

PWC i 25 år.  
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År 2005 började koden tillämpas på börsnoterade företag som har ett marknadsvärde 

över tre miljarder svenska kronor, och på ett antal statliga bolag. Nu tillämpar alla 

börsnoterade företag koden, som utgörs av cirka 300 företag. Eva menar att även 

andra företag som inte är börsnoterade företag tillämpar koden men då endast delar av 

den. Detta är för att koden används som ett komplement till andra ramverk och 

regelverk, såsom ABL och ÅRL.  

 

Den största skillnaden för revisorns arbete sedan koden implementerades är den tätare 

kontakten som ledningen har med revisorn. Att revisionsutskotten bildats innebär att 

ledningen har tagit upp revisor och redovisningsfrågor till en högre nivå än tidigare. 

Genom en bättre dialog med ledningen bidrar det till en bättre riskhantering, då 

revisorn har större möjlighet att granska dessa siffror. Eva tycker att aktieägarna är en 

grupp som klart gynnas genom att riskhanteringsfrågor behandlas bättre.  

 

Det har inte uppkommit några stora extra kostnader i samband med koden, utan de är 

endast marginella. Om kostnaderna hade blivit mycket större med koden skulle det i 

stället innebära att företaget borde haft ett annat intern system tidigare, menar Eva. 

Den största kostnaden som ökningen beror på är arvodet till revisionsutskotten.  

 

Eva anser att de flesta bolagen är positiva till koden, även om de till en början var 

tveksamma och osäkra till vilken nytta den skulle göra. Men efter ett par år med 

koden börjar företagen allt mer inse nyttan med regelverket, där inte minst 

riskhanteringen har blivit bättre. Företagen har fått mer ordning och reda, tycker Eva, 
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vilket leder till att resultatet blir bättre i den mån att dessa analyserar bättre och är mer 

beredda på riskernas utfall. Att företagen har bättre koll på siffrorna leder till ökad 

trygghet för revisorn, där revisionen blir mer tillförlitlig.  

 

Företagens intressenter har inte påverkats av kodens införande. Bankerna är stora 

risktagare, vilket inte minst skandalerna i USA har bevisat det. Koden har haft en liten 

eller ingen alls påverkan på bankernas lånevillighet, utan de förlitar sig på sina interna 

rutiner istället. Det är stora leverantörerna som tar hänsyn till om ett företag tillämpar 

koden eller ej. Även de institutionella placerarna är mer trygga med företag som 

tillämpar koden. Andra ”vanliga” placerare är inte så insatta i denna regelverk, vilket 

gör att det inte har någon betydelse för dem i deras val av företag vid placeringen av 

deras pengar.  

 

Eva är positiv till koden, men anser ändå att den inte kan förhindra framtida skandaler 

och att reglerna alltid kan kringgås om företagets ledning har dåliga intuitioner. För 

skandalerna i USA var det en fråga om moral och etik, vilket det tydligen saknades, 

fortsätter Eva. Girigheten var så stor och inga regler och ramverk kunde motverka 

skandalerna som inträffade. I Skandia – fallet, menar Eva att, med hjälp av koden 

skulle utfallet i bästa fall begränsas, men inte förhindras helt. Näringslivet har återfått 

ett starkare förtroende för aktiemarknaden, men det beror mest på den senaste 

konjunkturuppgången, än på kodens uppkomst. Eva är också positiv till principen följ 

eller förklara då den ger större utrymme för bättre redovisning. Alla bolag är olika 

och därför är den principen bra att använda där det i vissa fall är bättre att gå utanför 
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kodens ramar och rapportera på ett annorlunda sätt, som passar bättre just för det 

specifika bolaget.  

4.2.2 Intervju med Björn Grundvall på Ernst & Young: 

Björn Grundvall är auktoriserad revisor samt partner på Ernst & Young och har jobbat 

där i drygt 25 år. Björn har civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs 

Universitet. Idag jobbar han som revisor med ett antal börsnoterade bolag, samt har 

uppdrag från Stockholmsbörsen att utreda börsmässigheten hos blivande börsnoterade 

bolag.  

 

Förutom alla börsnoterade bolag är det också ett antal statliga bolag som i tillämpliga 

delar följer koden. Andra bolag som är noterade på ej reglerade marknader väljer 

också att följa vissa delar av koden, exempelvis bolag noterade på Aktietorget. Krav 

enligt denna reglering har i många fall lett till lagstiftning och koden utgör ett 

komplement till bestämmelser i ABL och ÅRL för noterade bolag.  

 

Koden har främst påverkat revisorns arbete genom att revisorn numera måste göra en 

granskning av bolagets bolagsstyrningsrapport, vilket tidigare inte gjordes. Denna 

förändring kommer att ske från år 2010 för bolag som har kalenderår som 

räkenskapsår. Hur denna granskning ska gå till är framtaget av Far, där för övrigt 

Björn är verksam i. Vidare ska tidigare delårsrapporter översiktligt granskas av 

bolagets revisor. Dessa två arbetsuppgifter är enligt Björn direkt hänförliga till koden. 

Största skillnaden på bolagsnivån är att bolagen måste redogöra för sin interna 

kontroll, bilda revisionsutskott, samt lyfta revisions- och redovisningsfrågor på 
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styrelse nivå. Detta har medfört att revisorn har bättre och tätare samarbete med 

styrelsen än tidigare. Bolagen har nu en större genomlysning av bolagsstyrningsfrågor 

i samband med införandet av koden, anser Björn.  

 

Några större kostnader för företaget kan inte härledas till implementeringen av koden, 

utan de är snarare marginella. En tillkommande kostnad är arvoden till revisorer för 

utökad granskning. När det gäller bolagets interna kontroll har många företag redan 

välfungerande system, vilket gör att kostnaden blir marginell, medan andra har behövt 

en kartläggning och bedömning av den interna kontrollen. Detta kan göra att det blir 

en större kostnad än tidigare. Den obligatoriska granskningen av 

bolagsstyrningsrapporten från och med år 2010 kommer innebära en viss ökning av 

företagens kostnader.  

 

Björn är positiv till koden, inte minst då styrelsen arbetar med revisions - och 

redovisningsfrågor i större utsträckning än tidigare. Intressenterna, såsom banker och 

leverantörer påverkas inte alls, eller väldigt litet av koden, då dessa har egna system 

för bedömning av ett företags likviditet och erhållna säkerheter. De internationella 

placerarna känner dock större säkerhet för bolag som följer koden, då den ger större 

transparens och insyn i bolaget. Småplacerare har ofta en liten eller ingen alls 

kännedom om koden och påverkas därmed inte av den.   

 

Kodens syfte, att återskapa förtroendet för näringslivet är Björn tveksam till. Han 

menar att det är andra faktorer som har betydelse i sammanhanget. Moral och etik är 

exempel på sådana viktiga faktorer. Även konjunkturen har betydelse för uppkomsten 
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av skandaler. Koden har sannolikt inte förhindrat nya skandaler och skulle inte ha 

gjort det heller om den hade funnits under 90-talet. I bästa fall skulle skandalerna ha 

varit färre, på grund av att idag finns det en bättre genomlysning i framförallt 

ersättningsfrågor, men även till viss del i övrigt när det gäller bolagsstyrningsfrågor. 

4.2.3 Intervju med revisor A på KPMG 

 

Revisor A är auktoriserad revisor sedan 1995 och arbetar dagligen med ett antal 

börsnoterade bolag som tillämpar koden. Revisor A har civilekonomexamen från 

handelshögskolan i Stockholm och har arbetat på KPMG sedan 2003. 

 

Sedan 2005 följer alla börsnoterade bolag koden, samt sista åren även ett antal mindre 

företag. Även stora statliga företag och kommuner har implementerat koden. Att även 

mindre företag i allt större omfattning väljer att följa koden beror på att företagen, 

stora som små, har insett värdet av att ha en väl fungerande intern kontroll som koden 

erbjuder. 

 

Största skillnaden på revisorernas arbetsuppgifter är, enligt revisor A, det tätare 

samarbetet med styrelsen. Nu ska även de företag som har kalenderår 2010 utge en 

delårsrapport enligt lag. Det innebär att det är föremål för revisorns granskande, vilket 

är nya eller ytterligare arbetsuppgifter för revisorn. De flesta svenska börsnoterade 

företagen hade redan innan koden en god intern kontroll, samt bra kontroll på sina 

dokument. Därför har koden egentligen inte påverkat företagen i den mån att 

ytterligare arbetsprocesser har införts. Däremot är dialogen med utomstående bättre, i 

den utsträckningen att företagen försöker vara mer transparanta än tidigare. Revisor A 
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anser att detta är bra, inte minst för de internationella storplacerarna som har en större 

insikt i företagen. Revisor A anser också att resultatet inte påverkats av koden. 

Företagen redovisar inte på ett annorlunda sätt, däremot kan sägas att koden bidrar till 

att förbättra analysen genom den högre transparensen. Resultatet blir inte annorlunda, 

men tillsynen blir bättre, enligt revisor A.  

 

Några extra kostnader kan inte direkt hänföras till koden, utan det är istället 

revisionsutskottens arvoden som är den största kostnaden. Den kostnaden som uppstår 

är en relativt liten kostnad för de börsnoterade bolagen med tanke på det värdet som 

dessa får ut istället, fortsätter revisor A.  

 

Revisor A är positiv till koden då den främjar styrelsens arbete. De har fått ett bättre 

grepp om företagets förvaltning och ett tätare samarbete med bolagens revisorer. Det 

gynnar naturligtvis aktieägarna, eftersom de har större tillförlit för bolagens ledning 

och styrelse. Däremot är revisor A tveksam om övriga intressenter i form av långivare 

och leverantörer bland annat, har någon nytta av koden. De allra flesta intressenter tar 

nog ingen hänsyn till kodens införande utan de har egna sedvanliga interna kontroller 

som de genomför vid ett ömsesidigt samarbete. Revisor A tycker att principen följ 

eller förklara är bra med motiveringen att bolagen får en större möjlighet att redovisa 

mer korrekt. Detta för att vissa av bolagen verkar på marknader där det krävs en 

annorlunda redovisning för att det ska bli rätt. 

 

Några regler eller ramverk kan inte utformas i den mån att skandaler, girighet och 

brist på moral kan motarbetas. Människor har alltid och kommer alltid att kunna 
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kringgå regler och ramverk om intresse för det finns. Oavsett omfattningen på lagar 

kommer kryphål alltid att utnyttjas av vissa människor och organisationer. Koden har 

inte motverkat skandalerna, utan det är nog istället media bevakningen som har 

påverkat företag att agera på ett annorlunda sätt än tidigare i sin redovisning. Dålig 

publicitet genom oetiska beslut straffar sig hårt i längden, vilket Skandia – skandalen 

har visat. Revisor A tror att idag är fler företag försiktigare med sin redovisning än 

tidigare, men det har nog inte koden påverkat särskilt mycket, avslutar revisor A med. 

4.2.4 Intervju med Revisor B på Grant Thornton 

 

Revisor B är auktoriserad revisor, samt partner på Grant Thornton. Revisorn B har 

fyra börsnoterade bolag som han är revisor för, och ett antal större, men inte 

börsnoterade bolag. Revisor B har civilekonomexamen från ekonomihögskolan i 

Lund och 26 år i tjänst på Grant Thornton.  

 

I de fyra bolag som revisor B arbetar som revisor för, har koden tillämpats ända sedan 

den introducerades, det vill säga år 2005. Revisor B tycker inte att det har hänt några 

stora förändringar i arbetet sedan implementeringen av koden. Det är istället nu, sista 

året som Far har fått igenom att samtliga börsnoterade bolag ska lämna ut en 

obligatorisk delårsrapport som revisorn skall granska. Några andra förändringar anser 

inte revisor B att koden har medfört. Resultaten är densamma, vare sig tillämpningen 

av koden sker eller ej, och några redovisningsprinciper har inte heller ändrats med 

koden. Däremot finns det en tendens till att styrelsen har fått större insyn i bolagets 

angelägenheter genom koden. Det är lite bättre ordning och reda på siffrorna, där 

styrelsen har större insyn i än tidigare. Förutom revisionsutskotten som är reglerade 
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av koden är det marginella eller inte några extra kostnader alls som har orsakats av 

koden. Däremot har regleringen i USA lett till att bolag på den amerikanska börsen 

har fått ökade kostnader på grund av SOX. Det är dock stor skillnad på koden i 

Sverige och SOX i USA, så en jämförelse mellan dessa två är egentligen ointressant. 

  

Revisor B är någorlunda positiv till koden, men inte helt eftersom han i vissa delar 

inte ser någon nytta med koden. Börsnoterade företag fortsätter sin verksamhet precis 

som vanligt vare sig med eller utan koden. Aktieägarna kan i viss mån känna större 

förtroende för bolaget, men den effekten var som störst år 2005 och 2006. Nuförtiden 

är det inte många aktieägare, eller för den delen andra intressenter som funderar över 

koden. Några skandaler har inte heller kunnat förhindras med koden, utan det är nog 

snarare den senaste konjunkturen på marknaden som har påverkat företagens beteende 

och beslut. Dock är revisor B väldigt positiv till principen följ eller förklara, då 

företag erhåller en bättre redovisning om dessa agerar i en särskild miljö som kräver 

en redovisning som inte är sedvanlig. Intressenterna gynnas också av detta, då det 

tydligt framgår vilka metoder som har valts för redovisning och på vilka grunder, 

vilket är viktigt för exempelvis en storplacerare.  

 

Om koden uppnått sitt syfte är revisor B tveksam till. Förtroendet ökade visserligen 

åren 2005-2007, men sedan upplevde näringslivet en nedgång. Den effekten berodde 

till största del på konjunkturen. Revisor B tror inte heller att koden har någon större 

framtid, utan att den kommer med största sannolikhet att antigen ändras 

innehållsmässigt eller att ett helt nytt ramverk kommer att införas. Hur denna kommer 
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att se ut är det inte många som vet i dagsläget. Det beror på i vilken konjunktur 

ekonomin befinner sig i.  

 

4.3 Intervju med respondenterna – revisorns roll 

 

Nedan följer fyra intervjuer med respondenter rörande revisorns roll. Intervjuerna är 

gjorda på respektive revisionsbolagens kontor i Norrköping.   

4.3.1 Intervju med Kenneth Johansson på PWC: 

Kenneth Johansson är auktoriserad revisor och klientansvarig på PWC. Kenneth har 

arbetat på PWC i 28 år och är utbildad civilekonom. Innan han började på PWC 

arbetade han cirka tio år på industriföretag som ekonomichef. Kenneth förklarar att 

inom PWC finns revisorer som har olika roller. Alla revisorer har ett kundansvar 

riktat mot den externa marknaden, som revisor mot små eller medelstora ägarledda 

företag, organisationer, börsföretag och andra publika företag eller som 

specialistrevisorer inom något särskilt segment. Härutöver kan vissa, från tid till 

annan, även ha ett administrativt ansvar. Kenneths arbetsuppgifter innefattar för 

närvarande enbart klientmarknaden.  

 

Under 80-talet hade allmänheten en vag uppfattning om vad en revisor gjorde eller 

vad revision innebar, enligt Kenneth. Han tror att allmänheten generellt fortfarande 

har samma uppfattning nu som då. Kenneth, som i huvudsak är revisor i små och 

medelstora bolag, det vill säga familjeägda företag, menar att revisorns roll i dessa 

företag har förändrats över tiden.  Jämfört med 80-talet har revisorns rådgivningsroll 
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utvecklats vid sidan av den traditionella revisionen. Idag arbetar byrån mycket mer 

med rådgivande frågor. De flesta företag i Sverige är små och de behöver rådgivning. 

Revisionsbyråerna erbjuder idag rådgivning inom områden såsom exempelvis 

skattefrågor, administrativa system och rutiner, inköpsfrågor, kalkylering, optimering 

av resultat, frågor vid ägarförändring och affärsutveckling.  

 

Andra förändringar inom revisionen handlar om specialisering i mycket större 

omfattning än tidigare. Revisorer och andra medarbetare är idag i större omfattning 

specialiserade på olika företagssegment, olika branscher, speciella frågor, såsom 

skatter eller redovisningsfrågor. Specialister förekommer exempelvis inom områdena 

redovisning, skattefrågor, affärsrådgivning, tillämpning av koden för bolagsstyrning, 

samt kommunala och andra offentliga verksamheter. 

  

Han anser att förändringarna som har skett inom ramen för revision och 

revisionsbyråns verksamhet delvis är efterfrågestyrda. Dessutom vänder sig företag 

till revisorer när nya regelsystem skapas. Revisorn ger ägarna en insikt i hur företag 

sköts, och blir på så sätt rådgivare. Om revisionsplikten upphör finns fortfarande 

revisorn kvar som rådgivare. En annan tjänst som revisionsbyrån erbjuder idag i större 

utsträckning än tidigare är affärsservice. På PWC delas affärsservicen upp i 

Affärsservice Plus, som omfattar ekonomisk analys och styrning, samt kvalificerade 

redovisningsfrågor, Affärsservice Bas, som innehåller redovisning, bokslut, 

deklarationer och årsredovisning, samt Affärsservice Grund, som på grundläggande 

nivå behandlar lönehantering, kundfakturor och leverantörsfakturor. En enhet inom 

byrån har utvecklats för att erbjuda dessa tjänster. Det handlar om de tjänster som 
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behövs på en ekonomiavdelning på små eller medelstora företag. Revisionsbyrån har 

på detta sätt möjlighet att erbjuda hela eller delar av ekonomiadministrationen. 

Affärsservice Plus hjälper dem som vill ha ut mer av sin redovisning och använda den 

som styrmedel i sin verksamhet för att effektivisera den. Dessa tjänster kan vara: 

kassaflödesanalyser, nyckeltalsanalyser och branschjämförelser, budget och prognos, 

utredningar och analyser, samt ekonomistyrning. Affärsservice Bas tjänsten innefattar 

hjälp med allt löpande arbete, som den löpande redovisningen, årsredovisningen eller 

deklarationen. Affärsservice Grund tjänsten består av IT – baserade tjänster som 

hjälper företag att snabbt hantera olika processer som är viktiga i företag. Det kan 

gälla att anställda får sina löner i tid eller att fakturor betalas i tid. Med hjälp av IT – 

tjänsterna kan företag följa processen över webben, hemifrån eller på arbete. Det här 

är framtaget för att kunderna efterfrågar mer av sin redovisning och sin revisor. 

 

”Skandalerna” har påverkat revisionsyrket. Händelserna har gett ökat fokus mot intern 

kontroll i bolagen. Större bolag bildar till exempel så kallade revisionsutskott för 

uppföljning av revisionsarbetet i bolagen. Det finns även ökade krav på styrelsens 

arbete, när det gäller dokumentation över styrelsens arbete. De bolag som omfattas av 

kravet på att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning skall till sin 

årsredovisning bifoga såväl bolagsstyrningsrapporten som rapporten om intern 

kontroll. Med koden följer således även en ökad tydlighet i samspelet mellan de olika 

bolagsorganen, styrelse, företagsledning och revisorer. Koden utgör den goda seden i 

detta samspel. På detta sätt minskas risken för missvisande redovisning vilket innebär 

en ökad trygghet.  
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Kenneth tar även upp att PWC har instiftat tävlingen ”Bästa bolagsstyrningsrapport” 

för att stärka och utveckla den goda seden i detta avseende. Kenneth menar att dessa 

tävlingar är bra för att revisionsbyråerna ska utveckla och säkerställa att seden följs.  

 

I samband med att allt fler regelverk och normer har uppkommit, har revisorerna fått 

ett ökat ansvar, och enligt vissa kritiker har revisorn fått en utökad värderingsroll, 

något som Kenneth inte håller med om. Värderingsrollen innebär idag, liksom 

tidigare, att ta ställning till värdet av olika balansposter för att bedöma ett bolags 

ställning samt att tillsammans med resultaträkningen få en uppfattning om bland annat 

kassaflödet, och därmed frågan om framtida överlevnad. Underlag till bedömningar 

utgörs av revisionsbevis, vilka för vissa poster kan bestå av externa värderingar som 

inhämtas från utomstående värderingsmän till exempel fastighetsvärderare, eller  en 

bilfirma vid värdering av en bil. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk är 

utgångspunkten för värderingen. En väsentlig post kan beskrivas som en post vars 

värde, vid en felaktig bedömning, väsentligt skulle förändra en utomståendes åsikt om 

ett bolags resultat och ställning. 

 

 Hur det kommer att se ut i framtiden är naturligtvis svårt att säga, men det som kan 

sägas är, att med ett avskaffande av den lagstadgade revision för vissa segment 

kommer revisionen för dessa att bli mer efterfrågestyrd.  Det går även att tänka sig 

andra former av revisioner eller intyganden beroende på vilket ändamål revisionen 

skall genomföras för. 
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4.3.2 Intervju med Susanne Svensson på Ernst & Young: 

Susanne Svensson, civilekonom och auktoriserad revisor sedan 2002, arbetar på Ernst 

& Youngs revisionsbyrå från 1989. Hon arbetar med små och medelstora bolag.  

 

Susanne anser att allmänhetens uppfattning om revision har förändrats sedan början 

på 90-talet. Hon menar att revisorerna idag inte är lika kritiserade som under 90-talet. 

Många hade en liten kännedom om revisorns arbete på den tiden. Hon tror att det 

finns en bättre uppfattning om revisorsarbete idag, men att uppfattningen fortfarande 

är vag.  

 

Skandalerna som har skett i USA har en liten påverkan i Sverige. Susanne säger att 

detta visar att det inte finns en direkt koppling från revisorernas arbete till skandaler.  

Det är snarare så att samhället i Sverige är påverkat av skandalerna, men inte 

revisorernas arbete. Sverige var tvungen att anpassa sig till de internationella reglerna, 

men det var bara i USA som revisorernas roll förändrades. Hon är osäker om 

revisorernas roll i Sverige har påverkats av kodens införande. Koden har framkommit 

eftersom staten ville ha en ytterligare kontrollant. På lokal nivå har koden inte 

påverkat revisorn. De som inte jobbar med den känner inte någon förändring i arbetet.  

 

Revisorernas värderingsroll har inte förändrats, enligt henne. De utför ej det arbetet, 

utan anlitar istället kapabla personer som gör den värderingen som behövs göras. De 

köper in dessa tjänster från utomstående, kunniga konsulter i respektive områden. 

Efter att värderingen gjorts, kan revisorn alltid själv göra en egen värdering av själva 
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värderingen genom att använda automatiska analyser eller liknande. Hon säger också 

att det inte sker mycket revision till värkligt värde numera.  

 

Idag tar bolaget som granskas själva ansvar för innehållet av redovisningen. 

Revisionsbyrån har ett eget regelverk och straffas enbart utifrån dessa regler. De kan 

inte kontrollera allt, utan  gransknigen görs på det material som revisorn får. Om 

ledningen har gömt något som det inte var uppenbart att revisorn borde ha hittat, kan 

de inte stå till svars för felet. Det måste finnas tillräkligt med kunskap hos revisorerna 

så att de inser om det saknas något eller ej. I dagsläget har förändringar på arbetet 

skett, men detta endast på områden som varulager inventering och kontanthantering. 

Teknologin ligget mycket bakom det ändrade arbetet då revisorn kan granska en 

större mängd data med hjälp av olika program och analysen blir mer omfattande tack 

vare de tekniska framstegen.  

 

På 70-80 talet var skattesatsen drygt 50 %, vilket gjorde att revisorerna arbetade 

mycket med skatteplanering och rådgivning kring resultatet, främst hur de skulle 

kunna minimera den. Idag är det också intressant med skatteplanering, trots att 

skattesatsen är lägre, men huvuddelen av arbetet går till revidering och analyser 

istället. Tidigare lades det också mycket tid på det löpande arbetet, som kontering av 

fakturor och arkivering, men idag använder företagen olika bokföringsprogram, som 

till exempel SPCS programmet som hjälper till med den typen av arbete. Det gör att 

revisorn granskar resultaten från dessa inmatade siffror istället för att själv göra 

grundarbetet. Detta gör att revisorerna idag kan snabbare göra fler analyser, samt ta 

fram olika grafer och kurvor.  
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Nu när revisionsplikten för minde aktiebolag kommer att slopas innebär det att delar 

av arbetet kommer att tas bort, men vissa tjänster kommer att finnas kvar. Sussane 

tror att den revisionen som idag är lagstadgat kommer att försvinna, men i stället 

kommer det att komma andra former av revision. Någon form av intyg skulle krävas 

även i fortsättningen, vid banklån, kundbyte eller leverantörsbyte, som till exempel ett 

bokslutsintyg. Detta måste göras för att visa att företaget är seriöst. Revisionen 

kommer att vara mer av en konsulttjänst, en behovsstyrd revision. Revisorns arbete 

kommer att vara kvar, fast med lite ändrade uppgifter. 

I fortsättningen kommer det att ske förändringar, men det kommer inte att se sämre ut 

i branschen. Susanne avslutar med att säga att revisionen kommer att finnas kvar.  

4.3.3 Intervju med Johan Hedbäck på KPMG: 

Johan Hedbäck är auktoriserad revisor på KPMG Sverige. I hans arbetsuppgifter ingår 

revision i första hand, men han jobbar även som ekonomikonsult och med rådgivning 

på mindre ägarleda företag. Han har hand om ungefär 30 företagsgranskningar. Han 

har civilekonomutbildning i grunden och har jobbat i 27 år på KPMG. 

 

Johan anser att allmänhetens åsikt angående revisorns arbete och roll under 80-talet 

var vag. Han tycker att allmänheten även idag har en svag uppfattning om vad 

revision är. De uppfattar revisorn som någon som ser till att bokföringen är rätt. Men 

revisorer bokför inte, utan de granskar att företagen har system som garanterar att 

bokföringen blir rätt.  
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Angående förändringar på revisorernas arbete på sista tiden, svarade han att 

revisorerna fokuserar idag mer på ekonomiska servicetjänster än tidigare, men 

revisionen är fortfarande huvuduppgiften. Vissa som arbetar på KPMG 

revisionsbyrån är inte revisorer, utan arbetar endast med redovisningsfrågor. 

Revisorer kan också utföra redovisningen, men det är en fråga om en mer kvalificerad 

redovisning än den redovisningen en redovisningsassistent gör. Det som 

redovisningskonsulterna inte kan upprätta är koncernredovisningen till exempel, på 

grund av att de inte kan utföra samtliga kvalificerade tjänster. Det har skett en 

specialiseringsprocess inom revisionsbyrån. I Stockholm finns det avdelningar 

specialiserade på olika områden, exempelvis, fastighetsvärdering eller bolagsstyrnings 

frågor. Dessa tjänster fanns inte i samma utsträckning förut, men de efterfrågas idag 

av stora företag framförallt. Detta händer exempelvis vid värdering av företag som 

ska köpas in. 

 

Revisorns arbete är kvar idag, men metodiken har förändrats. Revisorerna kontrollerar 

inte längre verifikationer i samma utsträckning, som de gjorde på 80-talet, när stora 

stickprov valdes till granskning, utan idag kontrolleras företagens system för att föra 

in affärstransaktioner. Det finns varken tid eller behov att kontrollera verifikationer 

idag om bolaget har en bra intern kontroll. 

 

Skandalerna som har skett inom revision har en marginell påverkan på revisorsarbete 

i Sverige. På grund av att KPMG är associerad med KPMG från USA, har USA:s 

regler influerat svenska kontor när det gäller riskhantering och därför förekommer 

större noggrannhet idag.  De försöker undvika att risker förekommer, exempelvis 
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genom större granskningar, för att minska oegentligheter och förskingringar. Idag 

tänker byrån mer på anställningsprocessen, vilket innebär att vid nyanställning 

kontrolleras om det finns anmärkningar i Kriminalregistret vilket inte gjordes tidigare, 

allt för att minska risken för fel. Samtidigt görs vid val av nya kunder bedömningar 

och undersökningar för att se om det finns några betalningsanmärkningar eller 

liknande i företaget. Något annat som byrån gör är att ständigt söka i en global 

databas för att se om det inte finns kopplingar mellan andra företag i världen, så att 

penningtvätt inte genomförs. Förutom penningtvätt identifierar revisionsbyrån 

kopplingar mellan olika bolag så att de kan sälja tjänster till rätt kund. 

 

Om revisorn jobbar med ett företag i Sverige som är dotterbolag till ett företag i USA, 

måste den svenske revisorn få ett godkännande från den amerikanske revisorn, att allt 

stämmer och att det finns samband i bokföringen. Om företaget skulle vara ett 

börsnoterat bolag på den amerikanska börsen, skulle reglerna vara ännu hårdare för 

den svenska revisionen. Till de börsnoterade företagen får revisorn bland annat inte 

sälja tjänster eller konsultationer för att vissa tjänster är förbjudna. Efter alla 

skandalerna har även Sverige indirekt, fått hårdare regler. 

 

Koden ställer större krav på bolaget själv, som idag måste upprätta en egen 

granskning innan revision sker. Det handlar om intern kontroll, om att granska och 

dokumentera sin egna interna verksamhet. Då behöver revisorerna inte granska lika 

mycket. Exempelvis om det genom granskningen kommer fram till att föregets rutiner 

inte längre fungerar och att några ändringar måste ske, kommer revisorn inte att gå 

igenom samma process, utan denne kan dra nytta av den redan gjorda granskningen.  
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Om revisionsplikten avskaffas, kommer ändå vissa tjänster att efterfrågas från 

revisorerna, anser Johan. Bolag som ansöker om banklån exempelvis, kommer att 

behöva granskas av någon auktoriserad tredje part innan lån beviljas, för att 

säkerställa att alla papper är i sin ordning eller att Skatteverket kommer att kräva viss 

granskning av bolag.  

 

Ekonomi – och servicetjänsterna har ökat sista tiden på grund av att företag köper in 

mer av dessa tjänster. Om man planerar ett uppdrag om granskning av företag till 

exempel, då gör revisionsbyrån en bedömning av företaget först. Sedan kontrolleras 

hur företaget själv gör den egna granskningen, det kontrolleras exempelvis om 

checkräkningen på ett år stämmer. Om det förekommer något som inte stämmer, då 

görs en bedömning av bolagens interna kontroll innan revisor bestämmer 

omfattningen på granskningen. Johan anser att en light version av koden vore ett 

positivt införande för svenska företag, något som skulle vara mer användbar.  

4.3.4 Intervju med Mats Rosenqvist på Grant Thornton: 

Mats Rosenqvist är auktoriserad revisor och kontorschef på Grant Thornton i 

Norrköping.  Mats är civilekonom och han har jobbat på Grant Thornton sedan 1990. 

I hans arbetsuppgifter ingår revision och rådgivning. 

 

Mats uppfattning angående allmänhetens kunskap om revision är att allmänheten inte 

hade stora kunskaper tidigare om vad revision innebar. Den kunskapen har inte 

förändrats heller i dagsläget. Vissa tror att revisorer i minsta detalj kan upptäcka alla 
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fel som ett företag gör. Inom revisionen har det skett förändringar sedan 80-talet, 

enligt Mats. Metodiken är annorlunda idag. Förut jobbade revisorer med 

substansgranskning medan idag görs det ett mer analytiskt arbete. Det har utvecklats 

nya tjänster såsom IT – revision, miljörevision, samt förvaltningsrevisionen, som är 

de områdena som har expanderats mest.  

 

Förändringar i revisorernas arbete och ansvar har skett på grund av näringslivets 

utveckling, samt även förändringar i samhället och i USA:s reglering. Flera regler har 

tillkommit för att komplettera den befintliga lagen. Finanskriser, konjunkturer, har 

också drivit revisionens utveckling. Bedrägerier och skattebrott som har skett har ökat 

kravet på revision och lett till expandering av ämnet. Allt detta har gjort att revisorn 

har fått en utökat roll i jämförelse med arbetet under 80-talet, där skadeståndansvaret 

har ökat samtidigt som revisorns ansvar. Skandalerna som har skett i USA och Europa 

har gjort att media granskar revisorernas arbete mer än tidigare och att journalister har 

börjat intresseras av nya regler och normer som uppkommer. Dessa skandaler har 

dock inte påverkat revisorernas arbete utan arbetet fortgår som tidigare, menar Mats. 

 

Redan på 80-talet började Sverige introducera internationella regler. År 2005 infördes 

koden, men den har inte implementerats för att stärka revisorernas arbete, utan för att 

öka förtroendet för näringslivet, för att komma till rätta med fusk och felaktigheter. 

En indirekt påverkan på revisorerna har tillkommit som en följd av koden. Den har 

även lett till expandering av regelverk. Mer fokus sätts på ledningen, på 

ekonomichefer och VD i bolag. Ansvaret läggs idag mer på individen. 
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Revisionen kommer att finnas kvar så länge affärer kommer att genomförar, förklarar 

Mats, eftersom det behövs ett kontrollinstrument. Alla företag som Grant Thornton 

arbetar med har nytta av revision och vill justera eventuella fel som förekommer. De 

behöver revisionsbyråns tjänster och kommer att behöva dem även i fortsättningen. 

Eventuella säljare till företag, statliga myndigheter, samtliga vill ha avtal med seriösa 

bolag. Därför krävs det att någon intygar att redovisningen är rätt. Företag behöver 

hjälp med skattedeklarationer, förtroende för räkenskaper krävs vid leveranser eller 

bankkrediter. Detta gör att Mats tror att mycket få företag kommer att välja bort 

revision vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten. Detta beror delvis på att när 

företag köper tjänster från en revisionsbyrå, då köps ett helt paket, som innehåller fler 

tjänster. I dessa tjänster ingår bland annat rådgivning, hjälp med deklaration, revision, 

hjälp med redovisning samt utdelningsberäkning. 

 

Allmänheten, samt vissa företag har alltid tittat på de stora belopp som betalas för 

revisionstjänster, och uttryckt sin kritik, men eftersom de saknar kunskapen om vad 

en revisor gör i ett företag, tror de att revisorn endast skriver en revisionsberättelse åt 

företaget. I själva verket är det så att innan revisionsberättelsen skrivs granskas 

företaget mycket noggrant. Vid upptäckt av eventuella felaktigheter är företagen dock 

alltid villiga att ändra och göra korrigeringen. Om revisorn inte hade skrivit 

revisionsberättelsen, hade inte granskningen upprättats, och då hade inte heller 

felaktigheter upptäckts. Det gör att företaget i så fall skulle presentera oriktiga siffror. 

Detta är endast ett exempel på att revisorn är viktig i ett företag.      
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Idag har revisorer ansvarförsäkring som arbetsgivaren betalar mycket pengar för, så 

att revisorn skyddas vid eventuella fel som kan inträffa. Internkontroll har också 

införts, men revisorsnämnden gör sedvanliga kontroller som säkerställer att allt går 

rätt till. 

  

Mats avslutar med att kodens införande inte har förändrat revisorernas roll i Sverige. 

Han anser att koden inte är så användbar i Sverige utan att ett europeiskt regelverk, 

utan USA:s inverkan skulle göra mer nytta i landet.  Det svenska synsättet passar 

bättre till det europeiska synsättet än det amerikanska.  

 

4.4 Artiklar om Bolagskoden 

 

Nedan följer åtta stycken artiklar och debatter från tidsskriften Balans, samt en 

artikel från Far-info, vars ämne rör den svenska Bolagskoden.  

4.4.1 Bolagskoden kräver utvärdering av styrelser 

I koden för bolagsstyrning ingår att ”styrelsens ordförande skall se till att styrelsens 

arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden”. För detta ändamål 

skulle ordförande bland annat ”se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att 

valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen”. (Balans, 2005 nr.1) 
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4.4.2 Kollegiet för svensk bolagsstyrning bildat 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har bildats för att äga och förvalta koden för 

svensk bolagsstyrning. I Kollegiet representeras revisorskåren av Far:s tidigare 

ordförande Anders Malmeby (KPMG). På grund av kravet i koden för svensk 

bolagsstyrning, tilläggs i artikeln att åtminstone sexmånaders- eller 

niomånadersrapporten i ett kapitalmarknadsbolag översiktligt ska granskas av 

bolagets revisor, enligt Far:s revisionskommitté. 

 

I Sverige har ny kod för bolagsstyrning införts. Arbetet med att implementera koden, i 

första hand för bolag noterade på A-listan samt de större bolagen som finns med på 

O-listan, fortgick genom förhandlingar mellan Stockholmsbörsen och börsbolagen 

genom Aktiemarknadsbolagens Förening.  Att förstå kodens regler och deras 

tillämpning är viktigt, inte bara för de bolag som omfattas, utan även för deras 

rådgivare. Detta gäller även revisorer, som direkt berörs av vissa av dessa regler, 

enligt advokat Carl Svernlöv
10

 vid Baker & McKenzie Advokatbyrå
11

. Carl beskrev i 

denna artikel några av de regler i koden som behandlar frågor av intresse för 

revisorer, nämligen i första hand reglerna om den finansiella rapporteringen, intern 

kontroll, internrevision, samt arbetet med redovisnings- och revisionsfrågor. Den här 

artikeln grundas på hans nya bok Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning. 

                                                 
10

 Han är listat som en mycket rekommenderat advokat, speciellt i fallen då det gäller fusioner, 

förvärv, bolagsrätt och företagsstyrning. Han är professor i företagsrätt vid Uppsala universitetet. Han 

är författare till 12 böcker och över 100 artiklar om svenska och internationella affärs- och handelsrätt. 

(www.bakermckenzie.com, Carl Svernlöv) 
 
11

 Baker & McKenzie Advokatbyrå är en internationell advokatbyrå med kontor i 39 länder, 

(www.bakermckenzie.com) 
 

http://www.bakermckenzie.com/
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Nedan följer en sammanställning angående ovanstående frågor som Carl behandlar i 

artikeln.  

Årsredovisning och delårsrapport 

Enligt punkt 3.6.1 i koden (Bilaga 4), gällande årsredovisning och delårsrapport ska 

det klart framgå vilka delar som är formella finansiella rapporter, på vilka regelverk 

dessa grundas och vilka delar av årsredovisningen eller delårsrapporten som är 

granskade av bolagets revisor. Regeln kan ses som en ”varudeklaration” för 

redovisningens innehåll, inrättad för att underlätta för aktieägarna att ta del av 

informationen.  

Försäkran och underskriftsmening 

ABL och ÅRL kräver inte att styrelsen eller bolagsordningen särskilt försäkrar att 

årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för 

aktiemarknadsbolag. Tyngdpunkten ligger istället på att lämnade uppgifter stämmer 

med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som 

för den delen skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av 

årsredovisningen. Enligt AB:s kapitel 15 ansvarar styrelsen redan för 

årsredovisningen. En sådan särskild försäkran anses därav överflödig av Carl 

Svernlöv . Styrelsen och VD:n måste enligt punk 3.6.2 (Bilaga 4) i koden före 

underskrifterna i årsredovisningen, lämna en försäkran där det står att, såvitt de 

känner till, är årsredovisningen upprättad enligt god redovisningssed för 

aktiemarknadsbolag. Dessutom ska de som redan nämnt garantera att uppgifter 

stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är 

utelämnat. Koden omfattar inga sanktioner mot en enskild styrelseledamot eller VD 

som vägrar att underskriva rapporten. Det kommer att anmärkas i 
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bolagsstyrningsrapporten. Några speciella sanktioner har heller inte föreslagits för 

osant intygande i underskriftsmeningen.  Koden har inte någon påverkan på det 

ansvaret. Det är även tveksamt om underskriftsmeningen i praktiken kommer att få 

styrelseledamöter och VD i ett enskilt bolag att ta extra åtgärder innan de 

undertecknar årsredovisningen efter att koden trätt i kraft, med avseende på bolaget i 

jämförelse med hur ageranden skedde dessförinnan. Regeln kan därför framstå som 

klåfingrig, enligt Carl Svernlöv. Till skillnad från det ursprungliga förslaget, 

innehåller den slutgiltiga koden inte någon regel om en motsvarande försäkran från 

bolagets ekonomichef. Detta beror på att Kodgruppen tagit intryck av många 

remissinstansers oro över att regeln kan ge upphov till osäkerhet om 

ansvarsförhållandena mellan styrelsen och bolagsledningen. Det uppgivna syftet med 

regeln var endast att den skulle vara ett verktyg för styrelsen i arbetet med att 

kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Detta kan givetvis också ske på annat 

sätt.   

 

Översiktlig granskning 

Det föreligger ingen revisionsplikt i ABL eller ÅRL för delårsrapporter, eller något 

krav på att de ska översiktligt granskas av revisorerna. I kodens punkt 3.6.3 (Bilaga 4) 

har emellertid införts ett krav på att bolagets halvårsrapport ska översiktligt granskas 

av bolagets revisor. Det är alltså endast bolagets halvårs- eller helårsrapport som ska 

vara föremål för en sådan översiktlig granskning. Far har i sitt remissvar riktat kritik 

mot denna bestämmelse och anser att den behöver skärpas. Siktet borde, enligt Far:s 

mening, vara inställt på att åstadkomma en mer kontinuerlig kvalitetssäkring av 

bolagens finansiella rapportering. Far menar att den information som lämnas i 
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kvartalsrapporterna har fått allt större betydelse för marknadens funktion och påverkar 

direkt börskurserna, och att den reviderade information som lämnas i 

årsredovisningarna inte får innehålla någon ny kurspåverkande information. Nyttan av 

en sådan kontinuerlig granskning torde överstiga tillkommande kostnader för detta. 

Ett sådant krav svarar också bättre mot intressenternas förväntningar på att all 

finansiell information till marknaden ska vara kvalitetssäkrad.  

Intern kontroll och uppföljning 

Styrelsens skyldighet att övervaka att bolaget har en fungerande intern kontroll och att 

löpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll 

fungerar, följer av 8 kap 3§ ABL. Det är en del av skyldigheten att se till att 

organisationen är utformad så att bokföringen kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Kodens regler om intern kontroll syftar till att anpassa styrelsearbetet i svenska 

börsbolag till en utveckling mot en internationell standard. Kodgruppen framhåller 

framför allt att i ett internationellt perspektiv har reglerna betydelse för förståelsen av 

den svenska förvaltningsrevisionen. Flera remissinstanser har framlagt önskemål om 

ytterligare förklaring om bland annat vad gäller innebörden av begreppet intern 

kontroll samt sagt att ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inte primärt 

tillkommer internrevisorn. Reglerna har dock hållits kortfattade med hänvisning till 

att detta är ett område där praxis behöver få tid att utvecklas. 

Rapport och revisorsgranskning 

ABL innehåller inga regler om rapportering över hur den interna kontrollen till den 

del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har 

fungerat. En sådan regel har införts i koden. Rapporten ska dessutom granskas av 

bolagets revisor. I remissbehandlingen av kodförslaget har det framkommit att kodens 
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resonemang kring krav och redovisning av intern revision är alltför långtgående och 

därmed också onödigt kostnadskrävande. Att revisor ska granska rapporten om den 

interna kontrollen har kritiserats av flera remissinstanser. Kodgruppen har pekat på att 

såväl den nationella som den internationella utvecklingen visat på betydelsen av att 

bolagen har god intern kontroll och att styrelsen löpande följer bolagsledningens 

arbete på detta område. En rapport över hur den interna kontrollen är organiserad är 

enligt Kodgruppen ett led i att säkerställa detta. Därav ska kravet på 

revisionsgranskningen av den interna kontrollen kvarstå men kodgruppen trycker på 

att det inte rör sig om en full revision utan endast om en granskning.  

Utvärdering av behov av internrevision 

Ansvaret för den interna kontrollen tillkommer VD:n och linjeorganisationen, och i 

allra högsta grad styrelsen. Koden kräver inte att de företag som saknar sådan 

internrevision ska etablera en sådan funktion. Enligt kodens punkt 3.7.3 (Bilaga 4)  

bör företag årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och motivera sitt 

ställningstagande.  

Upplysningar om kvalitetssäkring och kommunikation med revisor 

Enligt punkt 3.8.1 i koden (Bilaga 4) ska styrelsen dokumentera och lämna 

upplysningar om på vilket sätt styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 

rapporteringen samt hur kommunikationen med bolagets revisor går till. ABL 

innehåller inga sådana bestämmelser. Kodens föreskrift om dokumentation av 

kvalitetssäkringen kommer med största sannolikhet att bidra till bättre och tydligare 

rutiner i detta avseende. Även bolag som redan har skriftligt dokumenterade 

föreskrifter om kvalitetssäkring i den finansiella rapporteringen kommer att ha skäl att 

se över dessa, i och med Kodens införande. Enligt punkt 3.8.3 i koden (Bilaga 4), 
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ansvarar revisionsutskottet för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra 

bolagets finansiella rapportering. Det följer av ABL att styrelsen är ytterst ansvarig 

för kontakt och kommunikation med revisorerna. I praktiken sker emellertid de 

huvudsakliga kontakterna mellan bolaget och revisorerna via företagsledningen och 

då kanske framför allt med ekonomichefen och eventuellt VD:n. Det är mindre 

vanligt att revisorerna har den tillgång till bolagets styrelse och eventuella 

revisionsutskott som koden nu förutsätter. Enligt punkt 3.8.3 ska hela styrelsen träffa 

bolagets revisor minst en gång per år. 

Revisionsutskott  

Styrelsen i ett aktiebolag kan enligt ABL inrätta ett eller flera permanenta eller 

tillfälliga utskott för att bereda ärenden. Revisionsutskottet har redan ordnats i cirka 

en tredjedel av de noterade bolagen under klar inspiration från SOX. Att 

revisionsutskott var lämpliga kontrollorgan för amerikanska och i vissa brittiska 

företag beror på att det oftast är styrelsen som utser revisorerna och att styrelsen mest 

består av medlemmar av den anställda företagsledningen. Revisionsutskottet blir en 

garant mot att företagsledningen ordnar fram ett obehörigt inflytande över revisionen. 

Eftersom det i Sverige inte är styrelsen som utser revisorerna och VD som är den enda 

person från bolagsledningen som normalt ingår i styrelsen borde det inte finnas 

samma behov av kompletterande kontroll av företagsledningen som i de länder där 

revisionsutskott är mera vanligt förekommande.  På grund av det ansågs det i 

förarbetena till 1999 års lagändring att någon skyldighet att inrätta revisionsutskott 

inte borde införas i svensk lagstiftning. Kodens bestämmelser om revisionsutskott har 

fått kritik i remissbehandlingen och ett antal instanser har ansett att koden inte bör 

innehålla krav på obligatoriskt revisionsutskott.  Det bör i sammanhanget framhållas 
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att ett bolag som inte anser att ett revisionsutskott är lämpligt faktiskt kan använda sig 

av möjligheten att inte följa regeln och istället förklara varför valet gjorts, enligt 

principen följ eller förklara. 

Revisionsutskottets uppgifter 

Det saknas lagbestämmelser om revisionsutskotten i ABL och ÅRL. Under punkt 

3.8.3 i koden (Bilaga 4) finns däremot bestämmelser kring revisionsutskottets 

arbetsuppgifter. Enligt dessa, ska utskottet svara för beredningen av styrelsens arbete 

med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. De ska även träffa bolagets 

revisor för att informera sig om revisionens inriktning samt diskutera samordningen 

mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker. Dessutom ska 

utskottet fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får 

upphandla av revisionsbolagen bland annat. Kravet på att revisionsutskottet ska 

fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av 

bolagets revisor har inspirerats från SOX. Denna lag innebär att revisionsbyråer som 

utför revision av företag som omfattas av koden ska förhindra att erbjuda vissa typer 

av tjänster till det bolag som byrån samtidigt reviderar. Koden innehåller inga 

motsvarande uttryckliga begränsningar, eftersom sådana på senare tid har införts i lag 

och FAR:s yrkesetiska regler samt i Revisorsnämndens praxis. (Balans, 2005 nr.3) 

4.4.3 Engagerande debatt om bolagsstyrnings koden 

Kan den svenska bolagsstyrningskodens krav på internkontrollrapportering hjälpa 

företagen att utveckla sin verksamhet och finns det affärsmässiga skäl att frivilligt ta 

ytterligare steg? Det var en av många frågor som diskuterades på ett seminarium som 

anordnades av Deloitte i Stockholm i 2005. På mötet deltog Lars Otterbeck, vice 
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ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Michael Treschow, ordförande i 

Svenskt Näringsliv, Dan Brännström Generalsekreterare i Far, Mats Arnhög, 

styrelseordförande i Active Biotech och Helena Haraldsson aktiestrateg på Carnegie. 

Några av slutsatserna var att självreglering är effektivare än lagstiftning och att 

affärsutvecklingen inte får bli lidande av den ökade fokuseringen på bolagsstyrning. 

Dessutom verkade debattörerna vara överens om att interkontrollrapporteringen enligt 

koden inte bör bli lika omfattande och detaljreglerad som den som SOX lett till. 

(Balans, 2005 nr. 6-7) 

4.4.4 Ja till internkontroll enligt vägledning för Bolagskoden 

Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen årligen avge en rapport över hur 

den interna kontrollen är organiserad och hur väl den har fungerat. Rapporten ska 

granskas av bolagets revisor. Arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv och Far 

lämnade i juni 2005 ett förslag till vägledning för styrelsens rapportering. Av 

remissvaren framgick att flertalet som yttrat sig var positiva till förslaget. 

Internrevisorernas förening menade att det behövs en inledning till vägledningen i 

vilken det tydliggörs att internrevisor och externrevisor är två skilda professioner, 

med olika målsättningar och uppdragsgivare. Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

angav dock att en detaljerad vägledning riskerar att göra kodens regler mer 

normerande och standardiserande än avsett. (Balans, 2005 nr.10) 
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4.4.5 Vägledning för styrelserapporter om intern kontroll enligt 

Koden 

Nedan följer kommentar av Carl-Gustaf Burén som är expert i Svenskt Näringsliv 

utredning. 

 

Att styrelsen måste rapportera om intern kontroll är något nytt ur både svensk och 

internationell synpunkt. Det är en relativ oprövad rapportform som svenska bolag 

ställs inför. Vägledningen försöker ge rapporten en klar struktur och ett format som 

gör att den känns igen för läsare av olika bolags årsredovisningar. 

 

Viktigt för koden är att rapporten tar sin utgångspunkt i det enskilda bolagets 

förhållanden och den internkontrollmiljö som styrelsen själv utformar. Det skapar 

förutsättningar för öppenhet i rapporteringen som för koden är ett betydelsefullt 

förtroendeskapande medel. Särskilt viktigt är denna utgångspunkt i ett 

inledningsskede där många företag, i och med tillkomsten av koden, har att ta sig an 

uppgiften att börja formulera och utveckla ett nytt sätt att beskriva och strukturera den 

interna kontroll som varje styrelse av lag och god ordning redan har för ögonen. Det 

är således inte avsikten att tvinga in bolagen i den strikt formaliserade miljö som en 

rapportering enligt kraven i den amerikanska lagstiftningen som 

internkontrollrapporten förutsätter. Det bör särskilt påminnas om att den rapport som 

koden föreskriver är uteslutande inriktad mot den del av bolagets interna kontroll som 

har avseende på den finansiella rapporteringen. Denna del låter sig inordnas i en 

större struktur som omfattar intern kontroll i sin helhet. Strukturen kan byggas upp på 

olika sätt och vägledningen ger medvetet ingen närmare föreskrift om detta. 
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Vägledningen konstaterar dock att det finns etablerade ramverk på detta område, och 

utnyttjar för sin framställning det beskrivningssätt och den nomenklatur som det 

internationellt etablerade ramverket COSO tillhandahåller. (Far-info, 2005 nr.11) 

4.4.6 Internkontroll är som en tom ram 

Det mesta i Svensk kod för bolagsstyrning är bra och relativt enkelt att införa, enligt 

revisorerna Bertel Enlund
12

 och Tommy Mårtensson
13

 i ett samtal om koden. Det 

stora problemet för revisorerna är internkontrollen och den rapport som koden 

föreskriver men inte förklarar vad den ska innefatta. Båda anser att risken för att detta 

arbete blir krångligt och dyrt men att viss detaljreglering behövs för att få en verksam 

granskning av internkontroll. 

Bolagsstyrning bygger på principal – agent – teorin som innebär att ägande och 

ledning skiljs åt i de stora börsnoterade bolagen. Enligt Kollegiet för bolagsstyrning 

handlar bolagsstyrning om hur bolag, som inte leds av sina ägare, ska drivas med 

ägarnas intresse. Debattörerna säger att revisorerna inte ska få styra eftersom de kan 

ha ett eget intresse. Styrelsen ska bara hjälpa till med hur rapporterna enligt koden ska 

utformas. Vad gäller egenintresse bör det påpekas att det inte är revisorerna som är 

kravställare vad gäller bolagens interna kontroll, säger Tommy Mårtensson och 

tillägger att många inom näringslivet tycks helt felaktigt tro att det är revisorerna som 

driver utvecklingen inom detta område för att kunna öka sin arvodesdebitering. Bertel 

Enlund och Tommy Mårtensson är överens om att Svensk kod för bolagsstyrning är 

bra för investerare, ägare och företag. Det mesta som föreskrivs är bra och ganska 

enkelt att införa, enligt Tommy Mårtensson. Han fortsätter med att hävda att 
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 Auktoriserad revisor på Ernst & Young, ansvarig för branschen Fordonsindustrin (www.ey.com) 
13

 Revisor i bolaget BoRevision i Sverige AB (www.borevision.se) 
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internkontrollen avseende den finansiella rapporteringen är ett stort problem, men att 

revisionsutskotten är en bra idé. Enligt Bertel Enlund finns risken att reglerna glider 

iväg mot amerikanska SOX. Han säger att det kan vara svårt att finna en svensk 

lagom modell när det redan finns ett detaljerat internationellt och amerikanskt 

regelverk. Bertel Enlund säger att mer information om hur kontrollen ska göras 

behövs. I koden sägs att bolag som inte har en internrevision, ska motivera sitt 

ställningstagande, via principen följ eller förklara . Både Bertel Enlund och Tommy 

Mårtensson tror att ett antal bolag kommer att avvika från delar av koden och förklara 

avvikelserna. Bertel Enlund förklarar att de som skrev koden uttryckte sig vagt och 

överlämnade den praktiska utformningen av rapporteringen och utvecklingen av 

praxis till näringslivet och Far. Han säger även att bolag som omfattas av koden tar 

gärna tag i frågan och vill leva upp till kraven, visa att de jobbar seriöst men många 

av dessa företag är förvirrade. De vet inte hur de ska gå vidare med internkontrollen, 

säger han. Tommy Mårtensson tror inte att de som skrev koden förstod vad som 

krävs, för granskning av en rapport. Han fortsätter säga att bolag och styrelser inte vill 

skriva på något som de inte vet vad det är och att det vill inte heller revisorer. Många 

bolag har betydande andel utländska ägare som fäster stor vikt vid en fungerande 

internkontroll, för att minimera risktagandet i stort. Detta försvårar för revisorerna att 

leva upp till externa krav på att uttala en egen uppfattning om den interna kontrollen. 

Revisorernas granskning måste utgå från någon definierad standard för intern 

kontroll, påpekar Tommy Mårtensson. 

 

Bolagen är också oroade av att kostnaderna för revision ökar. Det bli 50–60 % dyrare, 

enas Bertel Enlund och Tommy Mårtensson. Samtidigt anser de att det är positivt att 
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det blir mer debatt om internkontroll i styrelserna mötesrum. Med allt för stor fokus 

på internkontroll finns det risk för att bolagen och deras styrelser ägnar mer tid åt 

efterlevnad av regler än åt affärer. 

 

Tommy Mårtensson påstår ändå att kodens regler är för aktieägarnas bästa. Den 

interna kontrollen ska ge en effektiv kontrollstruktur och acceptabel risk. De bolag 

som gör ett bra jobb med internkontrollen blir högt uppskattade av aktiemarknaden, 

enligt Tommy Mårtensson, som även menar att synen på internkontroll kan vara olika 

mellan ägare och företagsledning. Han anser även att styrelsen tycker att det är bra 

med ökat fokus på internkontroll men att bolagsledningen, vars verksamhet ska 

kontrolleras, är kanske inte lika intresserad. 

 

Bertel Enlund och Tommy Mårtensson menar att Sverige och Far bör noga följa 

utvecklingen i andra EU-stater, där det redan finns framtagna regelverk för 

internkontroll. De påpekar att fler företag verkar i ett globalt samhälle med många 

olika regelverk på lokalplanet. För dessa är det en nödvändighet att få enhetliga 

internationella standarder och regelverk. Bertel Enlund tycker att svårigheten är att 

hitta en bra balans punkt mellan olika synsätt. I grunden tror han att svenska företag 

har en bra intern kontroll.  

 

Med risk för generalisering kan påstås att en av grundstenarna i svenskt näringsliv är 

det goda förtroende som finns för medarbetarna. Det förutsätts att den som ålagts en 

uppgift också utför denna. Synsättet i USA är annorlunda. Det hänger samman med 

olika legala system. I USA är allt tillåtet som inte är uttryckligen förbjudet. Därav 
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långa kontrakt och krångliga regler för att reglera och utesluta allt som tänkas kan. I 

Sverige bygger lagstiftningen i högre grad på principer. Om tidsramen för när 

internkontrollen enligt koden kan tänkas fungera i praktiken säger Tommy 

Mårtensson och Bertel Enlund att man måste noga studera övriga europeiska länders 

förehavanden. Det måste vara frågan om ett samarbete, men där tar revisorerna 

ledningen i utvecklingsarbetet, anser Bertel Enlund. (Balans, 2006 nr.1) 

4.4.7 Koden behövs – men får inte bli för detaljerad 

En kod för bolagsstyrning finns i princip i alla länder. Därför var det nödvändigt att 

Sverige också fick en bolagskod. Detta var panelen enig om då de på Far-dagen 

debatterade storbolagens villkor. Utan en kod är det svårare att få internationella 

investerare intresserade av svenska bolag, enades panelen också om. År 2006 

arbetades för att den gällande självregleringen skulle implementeras och räcka till, 

ifall en skandal a la Parmalat eller Enron skulle drabba Sverige. Lars Granlöf, CFO
14

 

hos Gambro berättade att Gambro kommer att kunna göra effektivitetsvinster tack 

vare koden. Företaget standardiserar och strömlinjeformar internkontrollen i alla delar 

av verksamheten och detta sparar pengar, enligt Lars. 

 

Lars Otterbeck, vice ordförande i Kollegiet för bolagsstyrning, förklarade att de 

eftersträvar öppenhet i processen. Han påpekade hur viktigt det är att företagen inte 

behöver följa koden utan istället kan förklara avvikelser. Alla regler är ”inte lämpliga 

för alla bolag”, ansåg Lars Träff
15

f. Debattörerna diskuterade om principen baserade 
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 Den engelska initialförkortningen för Chief Financial Officer; den svenska motsvarigheten är 

ekonomichef 
15

 Auktoriserad revisor och Styrelseordförande i Ernst & Young AB (www.ey.com, Lars Träff) 

http://www.ey.com/
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regelverk kontra kokbok med detalj anvisningar. Med mer av en kokbok blir det 

mindre utrymme för professionella omdömen, ansåg Lars Träff å revisorernas vägnar. 

Ramsey Brufer höll med men förklarade att företagen kommer att klara av 

implementeringen av alla nya regler, men han undrade om till vilken nytta skulle 

företag implementera koden?  

 

I debatten sades att revisionsutskott innebär bättre arbetsfördelning samt möjlighet till 

fördjupning i styrelsearbetet. Ägarnas inflytande diskuterades också i detta 

sammanhang. Ett av de konkreta problemen som lyftes fram var att den grupp i 

styrelsen som ingår i revisionsutskottet ofta träffas strax innan det ordinarie 

styrelsesammanträdet. Dessa ledamöter kommer då bättre förberedda till mötet än 

övriga, vilket i längden kan skapa obalans. Revisionsutskott är bra i större mer 

komplicerade organisationer, enligt Lars Träff. (Balans, 2006 nr.1) 

4.4.8 Bolagsstyrning - Nytt uttalande om "följ eller förklara" 

European Corporate Governance Forum
16

 har i början på mars 2006 offentliggjort ett 

uttalande som klargör principen följ eller förklara. Enligt Forumet är det mycket 

positivt att principen tillåter hänsynstagande till de olika omständigheter som 

individuella företag befinner sig i. European Corporate Governance Forum anser 

vidare att principen, rätt använd, utgör en mer effektiv reglering än detaljreglering i 

lag. Erfarenhet har även visat att principen leder till bättre bolagsstyrning i de länder 

                                                 
16

 Forumet består av representanter från medlemsstaterna, europeiska tillsynsmyndigheter (även 

Europeiska värdepapperstillsynskommittén), emittenter och investerare samt andra marknadsdeltagare 

och akademiker. (www.ec.europa.eu) 

 

http://www.ec.europa.eu/
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där den tillämpas. För att principen om följ eller förklara ska fungera krävs en verklig 

skyldighet att följa eller förklara, en hög nivå av transparens med sammanhängande 

och precisa förklaringar. Det bör finnas också en möjlighet för aktieägarna att hålla 

bolagsstyrelserna ansvariga för sina beslut. Ansvaret för bolagsstyrningsrapporten, 

som ska ange inom vilka områden bolagen har följt tillämplig kod och förklaringar, 

vilar på bolagets styrelse och aktieägarna. Revisorerna ska inte vara skyldiga att 

utvärdera styrelsernas omdömen men kan inom ramen för sin tjänsteutövning bli 

ombedda att granska vissa fakta som bolagsstyrningsrapporten innehåller. (Balans, 

2006 nr. 4) 

4.4.9 Bolagskoden fungerar väl - en tredjedel följer alla regler 

För andra året i rad, 2007 har Bolagsstyrningskollegiet lämnat en årsrapport. Svensk 

kod för bolagsstyrning fungerar väl enligt rapporten. Samtidigt är likformigheten i 

kodtillämpningen fortfarande mycket stor och över en tredjedel av de bolag som har 

att tillämpa koden har följt dess samtliga regler. Av rapporten framgår även att 

Kollegiet funnit en effektiv modell för att anpassa och utveckla koden i takt med 

förändrade förhållanden. Särskild uppmärksamhet har i rapporten ägnats åt bland 

annat valberedningarnas roll, utländska institutionella ägare samt åt de inledande 

stegen mot en nordisk kod.  Koden är tillräckligt flexibel för att fungera för olika 

typer av ägare. Liksom tidigare år beror de få avvikelserna på att koden som befarats 

blivit förhållandevis likriktande och att de enskilda företagen inte i den utsträckning 

som ursprungligen förutsatts har anpassat koden till företagets behov och situation. 

Kollegiet påpekar vidare att kvalitén på vissa förklaringar kunde varit bättre. 
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Enligt Kollegiet har merparten av de oklarheter och missförstånd som förekom under 

det första årets tillämpning bortfallit efter utfärdandet av anvisningarna. Kollegiet har 

även tagit fram en referenskod, som finns tillgänglig på Kollegiets Internet sidor. 

Kollegiet har även fortsatt sina ansträngningar att förbättra informationen till den 

internationella marknaden, för att undvika missförstånd som bl.a. kan leda till en låg 

värdering av svenska bolag. Kollegiet har under året hållit en kontinuerlig dialog med 

marknaden, i form av olika undersökningar och möten med bolagen och aktörer på 

kapitalmarknaden. Det har i debatten ifrågasatts om alla ledamöter i valberedningarna 

har den erfarenhet av styrelsearbete som uppgiften kräver. Kollegiet framhåller att 

valberedningen ska se till bolagets bästa i alla ägares intresse, och att ledamöterna 

därför bör ha erfarenhet av styrelsearbete och ägare som nominerar ledamöter till 

valberedningar bör söka allmänt dugliga kandidater. Förhållandet att 

bolagsstyrningskoderna i de olika nordiska länderna är alltför olika för att kunna 

tillämpas över de nordiska gränserna skapar svårigheter för många bolag, mot 

bakgrund av den pågående integrationen av nordisk börsverksamhet. Mot denna 

bakgrund har Kollegiet tillsammans med sin nybildade finska motsvarighet 

Värdepappersmarknadsföreningen tagit initiativ till en diskussion om möjligheterna 

att uppnå en ökad harmonisering av nordiska koder för bolagsstyrning. (Balans, 2007 

nr. 8-9)  
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5. Analys 

 

I detta avsnitt kommer den insamlade empirin att analyseras, och koppla ihop den till 

valda teorier samt till problemområden. Kapitlet delas in i sex olika rubriker som 

behandlar inställningen till koden, revisorns roll och arbete, principen följ eller 

förklara, samt intressentmodellen. I slutet av kapitlet analyseras kodens syfte och 

framtid.   

 

5.1 Inställning till koden  

Sverige var en av de sista länderna som införskaffade en kod för bolagsstyrning. En 

orsak till det är bristen på initiativ från det svenska näringslivet. Därför tog regeringen 

initiativ via förtroendekommissionen och implementerade koden för börsnoterade 

bolag 2005. Studiens respondenter som arbetar med koden på respektive Stockholms 

kontor anser att koden är ett positivt införande. Annledningen till detta är att 

ledningen har tagit upp redovisningsfrågor på en högre nivå än tidigare, vilket nyttjar 

aktieägarna. 

 

 Respondenterna är också överrens om att bolagen som tillämpar koden tycker att det 

är ett positivt tillskott. Ett bevis på det är att allt fler bolag och organisationer väljer 

att följa den. Som Eva Blom säger, var bolagen till en början tveksamma till koden, 

och vilken nytta den skulle ha, men idag, ett par år senare, inser allt fler nyttan med 

koden. Revisorerna är också positiva till koden, där de menar att kontakten mellan 
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dem och bolagens ledning har blivit mycket bättre. Även revisorerna Tommy och 

Bertel skriver i Balans att det mesta från koden är bra och lätt att införa.  Dock är inte 

alla revisorer positiva till den. Ett samband som innebär att revisorer som dagligen 

arbetar med koden är positiva, medan revisorer som arbetar på lokala kontor utan 

någon inblandning med koden har en negativ inställning till den, har hittats.  Mars 

Rosenqvist och Johan Hedbäck anser att bolagskoden istället borde införa en mer 

Sverige-anpassad kod, som inte är så influerad av USA. De menar att de svenska 

företagens synsätt har, är annorlunda än de i USA. Flera skribenter från Balans är inne 

på samma spår och menar att kodens regler är krångliga, överflödiga och onödiga. 

Författarna har under studiens gång kommit till insikt om att kodens regler kan ibland 

vara överflödiga och att inte gör någon stor nytta. Intervjurespondenterna delar 

samma åsikt. Dock så anser författarna är det tätare samarbetet med styrelsen är 

positivt både för revisorn och bolaget. Den tätare kontakten hade kunnat uppnås även 

utan kodens införande, om ambitionen funnits men nu blev det en effekt av kodens 

införande. 

 

Organisationer, såsom Far och Svenskt näringsliv är positiva i sin remiss till 

Kodgruppen, där de menar att internrevisionen behövs, men att det även behövs en 

vägledning där det tydliggörs vilka roller en revisor har. Det bör särskiljas på intern- 

och extern revision eftersom det är två skilda professioner. Vice ordförandet för 

Kollegiet, Lars Otterbeck samt andra debattörer är positiva till Bolagskoden där 

öppenheten i processen är viktig men, att koden inte får bli för detaljerad, då 

utrymmet för de professionella omdömen minskar, vilka är viktiga. Lars Granlöf som 

är VD på Gambro skriver i artikeln att de kommer att göra effektivitetsvinster tack 
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vare koden. Detta är möjligt genom att företaget standardiserar internkontrollen i alla 

delar av verksamheten, vilket leder till att pengar sparas in. Enligt empirin finns det 

tydliga skillnader kring inställningen till koden. De positiva tillhör de som använder 

koden i större omfattning än de som inte gör de. Av förklarliga skäl är det lättare att 

se fördelarna som koden ger för de som använder den som ett verktyg i arbetet. 

Personer som har en mer negativ inställning till koden tenderar att tillhöra grupper 

som har andra arbetsuppgifter än revision, som exempelvis advokaten Carl Svernlöv 

som har en mer negativ syn till koden.  

 

5.2 Revisorns arbete 

Studiens syfte handlar om kodens införande har bidragit till skillnader i revisorns 

arbete. Enligt empirin kan utläsas att det har främst tillkommit två nya 

arbetsuppgifter. Det är att revisorerna numera måste göra en granskning av bolagets 

bolagsstyrningsrapport, och granskningen av den obligatoriska delårsrapporten som 

bolagen ger ut. Dessa två arbetsuppgifter är hänförliga till koden och är egentligen det 

enda som påverkat revisorns arbete. Att det sedan indirekt lett till att revisorerna har 

en tätare kontakt med ledningen kan bekräftas. Eva Blom anser att kontakten som 

förbättrats har varit i aktieägarnas favör, inte minst då riskhanterings frågor hanteras 

numera på ett bättre sätt, vilket leder till en större säkerhet av aktieägarnas 

investering. Enligt empirin kan utläsas att bolagen som följer koden har fått ett bättre 

grepp om bolagsstyrning än tidigare. Dock så menar både revisor A och B att svenska 

börsbolag hade redan innan kodens införande en bra kontroll över sina dokument, och 

på sin interna kontrollen. De menar också att dialogen med utomstående intressenter 
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har förbättrats i den mån att transparensen har ökat, vilket är positiv för att erhålla 

internationella placerare till de svenska börsbolagen. 

 

Att svenska bolag hade redan innan kodens införande god kontroll på sin verksamhet 

och sin redovisning är en påstående som författarna instämmer, eftersom detta kan 

utläsas från pålitliga källor. Det är endast Skandia som har varit föremål för 

granskning av bolagets redovisning. De flesta svenska bolag sköter sin redovisning på 

ett korrekt sätt, vilket väcker frågetecknet om koden behövs i Sverige i den 

utsträckningen den finns idag. Utifrån respondenternas svar samt fakta från artiklar, 

kan anses att en Sverige baserad version av koden vore ett bättre inslag för 

näringslivet.  

 

Revisorns arbete i övrigt har förändrats mycket på sista tiden. Det är samtliga 

revisorer överrens om. Men dessa förändringar har koden inte orsakat. Istället är det 

andra faktorer, såsom konjunkturens förändring, och marknads förändringar. 

Företagare vill ha ut mer av sin redovisning idag än tidigare, vilket har gjort att 

revisionsbyråerna har utvecklat nya tjänster. Detta gjordes för att kunna tillgodose 

kraven. Kenneth säger i intervjun att PWC har utvecklat flera olika tjänster som inte 

fanns tidigare. Företaget har gått ut med en ny broschyr till alla företagens kunder där 

ordet revision delats i re- och vision. Med detta menas att revisionsbyråerna börjar bli 

mer visionsbyråer, där en rad olika tjänster som erbjuds till olika kunder försöks 

fångas in. Detta kännetecknar inte bara PWC utan samliga kontor som besökts under 

studiens gång. Susanne säger att den ändringen beror också på till stor del av 

teknikutvecklingen. Numera har företagarna stora möjligheter att klara av stora delar 
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av redovisningen själva med hjälp av olika bokföringsprogram. Detta har gjort att 

revisorn har gått ifrån substansgranskningen till att ikläda sig mer en rådgivare roll. 

Samtliga respondenter är överrens om att jobbet inte försvinner genom att kunderna 

själva gör mer arbete utan att det istället leder till mer jobb, men då till andra 

arbetsuppgifter än tidigare. Rådgivning, skatteplanering och affärsutveckling är några 

av många tjänster som revisorn jobbar mer med idag. Specialisering är en annan 

faktor till att revisorn fått andra arbetsuppgifter och en annan roll. Marknaden kräver 

idag mycket mer av revisorn, och för att tillgodose behovet har revisionsbyråerna 

avdelningar som specialiserats på vissa frågor. Detta har medfört att revisionsbyråerna 

har ökat i storlek trots att deras kunder väljer att utföra mycket mer av arbetet själva 

idag, än tidigare.  

 

Det har spekulerats i media enligt vissa kritiker att koden har fört med sig extra 

kostnader vars nytta undertiger kostnaderna. Bertel och Tommy skriver i Balans att 

det rör sig om ca 50-60% extra kostnader. Dessa kostnader innebär att revisorn 

avsätter mer tid och arbete än förut. Enligt empirin kan vi inte härleda att koden fört 

med sig extra kostnader. Respondenter är överrens om att koden inte bidrar till några 

högre extra kostnader för bolagen. Det är marginella belopp det handlar om, som inte 

påverkar bolagen alls. Den största kostnaden är i så fall arvodet för revisionsutskotten 

som bolagen bildat, men det har inget med revisorn och revisorns jobb att göra. 

Författarna anser att bolagen borde ha haft ett revisionsutskott eller liknande även 

innan kodens införande då redovisningsfrågor lyfts till en högre nivå. Det är viktigt att 

styrelsen är väl införstådda kring hur redovisningen sköts för att kunna driva bolaget 

åt rätt riktning.  Dock så finns det fall enligt empirin då bolag som har en sämre intern 
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kontroll än standarden har med koden varit tvungna att implementera vissa processer 

för den interna kontrollen, vilket gjort att kostnaderna ökat. Bolagen har då gjort en 

kartläggning av hur det interna systemet ser ut, vilket i vissa bolag varit krävande. 

Återigen så har det ingen samverkan med revisorn och revisorns jobb. Eva menar att 

om det förekommer extra kostnader, beror detta på att bolaget borde redan innan 

koden infördes ha haft ett annat internt system.   

 

5.3 ”Följ eller förklara” 

Bolag behöver inte använda koden vid varje tillfälle, utan dessa kan välja att avvika 

från reglerna om omständigheterna kräver det. Förutsättningen är att bolaget redovisar 

varje avvikelse och beskriver den lösning denne har valt, samt motiverar varför 

avvikelsen valdes. Majoriteten av reglerna utformades så att de tillåter att objektivt 

fastställa avvikelser samt att förklara dessa. Revisionsbolagen som tar hänsyn till 

kodens regler är positiva till principen följ eller förklara. De anser att principen ger 

större utrymme för bättre redovisning, eftersom bolag är olika och deras 

redovisningsbehov är annorlunda.  

 

Författarna är positiva till principen och anser att den är ett viktigt verktyg för att 

åstadkomma tillförlitlig redovisning. Idag finns det flera olika marknader och det kan 

krävas att bolag har behov av att redovisa på ett annorlunda sätt, det vill säga att 

redovisa på ett sätt som inte finns med i ramverket.  De skall välja att rapportera på ett 

vis som passar för det specifika bolaget. Vad som bolag ska rapportera bör bero på 

bolagens verksamhet. Processen, som innebär att få välja att redovisa på vilket sätt 
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som bolaget anser lämpligt, borde fungera bra så länge bolag gör en beskrivning till 

intressenterna, om hur och varför de har agerat på ett specifikt sätt i deras 

redovisning. Det är samtidigt viktigt att det tydligt framgår i bolagens redovisning hur 

redovisningen är utformad och på vilka grunder. Det skapar goda förutsättningar för 

tillförlitliga analyser som gynnar näringslivet. 

 

Revisorer anser att intressenter kommer att ha nytta av denna principens tillämpning, 

eftersom det klart kommer att framgå ur rapporter vilka metoder som användes, 

samtidigt som de klart ska förklara varför de valt just dessa metoder.   

 

Enligt Corporate Governance Forum, är principen effektivare än en bestämd lag. Lag 

är mer detaljerade och de måste alltid följas. Principen leder till bättre bolagsstyrning 

om den används på ett rätt sätt. Detta innebär ett krav på att antingen följa eller 

förklara varför bolag har valt att inte tillämpa principen. Transparens på en hög nivå 

erfordras, samtidigt som sammanhängande och tydliga förklaringar. Bolagets styrelse 

och aktieägare ansvarar för att rapporten anger inom vilka områden bolagen har följt 

koden, samt förklaringar till avvikelser. Revisorerna ansvarar i princip inte för att 

granska styrelsernas omdömen, men de kan bli ombedda att granska viss fakta som 

bolagsstyrningsrapporten omfattar. Kollegiet för bolagsstyrnings åsikt är att öppenhet 

i redovisningsprocessen är önskvärt. Alla regler är inte användbara för alla bolag och 

därför är det mycket viktigt att bolag har möjlighet till att avvika från kodens regler. 

Principen är mer passande än en detaljerad lag därför att den ger mer utrymme till 

professionella omdömen. Den skapar flexibilitet. 

 



 

 

97 

 

5.4 Intressenter 

Den svenska regleringen saknar ett klart uttalat syfte angående kraven på redovisning 

och revision. Den är mer en kompromiss som tar hänsyn till flera olika intressen. När 

koden infördes, fick några av dessa intressenter lite bättre insyn i bolagen. Generellt 

sett anses att påverkan på intressenter inte var väsentlig. De enda som fick nytta av 

koden var i så fall de internationella intressenterna. Revisorer som granskar 

börsnoterade bolag tror att intressenter har endast påverkats i en liten utsträckning av 

kodens införande. 

 

 Författarna instämmer med revisorernas uttalande att intressenterna inte påverkats 

särskilt mycket av kodens införande, i så fall är det stora nationella som 

internationella placerare som gynnats av koden.  Majoriteten av svenska börsnoterade 

bolag hade även innan koden infördes, god intern kotroll samt kontroll på sin 

redovisning. Börsnoterade bolag fortsätter som vanligt med sin redovisningsprocess 

medan intressenter som aktieägare, inte funderar mycket över koden. Åren strax efter 

kodens införande, påverkades aktieägarna av den. De hade mer förtroende för 

bolagen. Idag däremot, är påverkan på dessa aktieägare mindre. Det beror på att 

koden har tappat lite i dignitet då fem år har passerat, och den känns inte lika aktuell 

längre.  

 

Koden påverkar inte direkt resultatets redovisning, utan det är endast tillsyn som 

förbättrats. Bolag har fått mer ordning på siffror som redovisas och bolag analyserar 

bättre och hanterar risken bättre. Detta resulterar i ökad trygghet för revision. 

Revisorer anser att bankernas lånevillighet inte påverkas av kodens tillämpning. De är 
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stora risktagare och de mest förlitar sig på sina interna rutiner. Dessa använder sina 

egna system för att bedöma ett bolags likviditet. Leverantörer har också egna system 

som bedömer om bolag är likvida eller säkra. Koden har inte influerat bankernas och 

leverantörernas åsikt och förtroende till bolag som tillämpar koden. Den har haft en 

inverkan på internationella aktieägare som har mer förtroende för svenska bolag. Den 

har skapat trygghet för dessa aktieägare, samt för institutionella placerare. Koden ger 

större transparens i bolaget och dialogen med placerarna blir bättre. Vanliga placerare 

som småplacerare har nästan ingen vetskap om koden och detta innebär att den inte 

spelar ett stort roll i deras val av företag för att placera sina pengar i. Koden gynnar i 

en vis mån de stora aktieägarna, som litar mer på bolagens ledning och styrelse. 

 

5.5 Revisorns roll 

Enligt ABL består revisors uppgifter av att granska bolagets årsredovisning och 

bokföring, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn 

måste följa bolagsstämmans anvisningar, och efter varje räkenskapsår lämna en 

revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorernas syfte blir att kvalitetssäkra den 

information om redovisningen som företaget lämnar ut till allmänheten. Revisorerna 

fungerar, enligt lag, som en länk mellan redovisningsskyldiga och 

redovisningsberättigade. Revisorn måste agera objektivt, självständigt och oberoende 

av bolaget som granskas. Deras roll bör stärka intressenternas förtroende för bolagets 

situation. Detta görs via iakttagning av god redovisningssed och opartiskhet. Efter 

kodens införande har revisorernas roll inte förändrats. Genom studien har det 

kommits fram till insikt om att revisorns roll ändrats där revisorer fungerar idag som 
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både redovisningsgranskare och rådgivare. På sista tiden har speciellt rollen som 

rådgivare ökat. Revisorer som granskar börsnoterade bolag anser dock att revisorns 

roll har inte i Sverige förändrats på grund av kodens introduktion. De menar att 

Sverige var tvungen att anpassa sig till internationella regler, men rollen föreblev 

densamma efter koden. Författarna styrker detta påstående om att koden behöver 

ändras till en mer Sverige-baserat syn på redovisning, där koden skulle ha ett starkare 

genomslag. Bolagen måste granska sin egen intern kontroll, bilda revisionsutskott och 

kommunicera med styrelse. Idag har revisorn tätare kontakt med styrelsen än förut 

och har fått starkare grepp om bolagsstyrningen. 

 

Revisorer som jobbar med koden känner inte någon speciell förändring i sina roller 

just med den, utan förändringen i rollen beror istället på andra aspekter. Revisorernas 

värderingsroll har inte heller förändrats. Externa värderingstjänster används 

fortfarande; revisorer brukar köpa dessa tjänster fån externa experter. Dessutom sker 

inte så mycket värdering till verkligt värde idag. Det påståendet anses bero på att det 

inte finns så många svenska börsnoterade bolag som revisorerna arbetar med, och som 

värderar till verkligt värde. Internationellt sett, är bolag som i sin marknad kräver 

värdering av sina tillgångar till verkligt värde ofta förekommande. Efter att 

värderingen gjorts, kan revisorn göra själv en egen värdering av själva värderingen 

genom att använda automatiska analyser. Revisorns roll har förändrats idag och detta 

innebär att de har fått en mer rådgivande roll. Att rollen förändrades beror inte, som 

redan nämnts, på kodens införande utan på att samhället i sig har förändrats, och att 

kunder efterfrågar andra tjänster. Idag jobbar revisorer mer med rådgivande frågor än 

på 80-talet, eftersom de flesta företag i Sverige är små och behöver rådgivning. Det 
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kan handla om frågor gällande skatter, hjälp med expanderingsteknik, inköpsfrågor, 

kalkylering, resultat eller affärsutveckling.  

 

5.6 Kodens syfte och framtid 

När koden introducerades, 2005, var kodens syfte som redan nämnts att förbättra 

styrningen av svenska bolag samt stärka förtroendet för svenska bolag hos 

internationella investerare. Kodens syfte har utvecklats med tiden. Idag består det 

även av att förstärka förtroendet för svenska börsbolag genom bolagsstyrningens 

utveckling men även av att kunna göra alternativ till lagstiftning. God bolagsstyrning 

innebär att bolag sköts på ett effektivt sätt för aktieägare. Om bolagsstyrningen görs 

effektivt i börsnoterade bolag, bör dessa bolag vara en förebild för de små bolag som 

inte tillämpar koden. Näringslivets effektivitet och konkurrenskraft borde förstärkas, 

samt förtroendet på det svenska samhället. Via en positiv utveckling av näringslivet, 

kommer utländska investerare att vara villiga att placera riskkapital i svenska bolag. 

Det är viktigt att upprätthålla goda förutsättningar för de internationella placerarna för 

Sveriges välfärd.  Kodens regler är inte tvingade; de kan överges om bolagen 

redovisar öppet varje avvikelse och förklaring till den och den bör vara ett bra 

alternativ till lag.  Dock så är studiens respondenter skeptiska till kodens framtid. 

Revisorer som inte jobbar med koden tror att den kommer att tas bort eller ändras 

inom ramen av de närmaste åren. De revisorer som arbetar med koden har en mer 

positiv syn på kodens framtid men även de är osäkra kring om dagens innehåll i 

koden kommer att bestå om ett par år. Mycket beror på hur konjunkturen kommer att 

se ut samt hur samhället i sig förändras. Respondenterna tar även upp att det är 
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mycket politisk inflytande kring dessa frågor och implementeringar. Det är svårt att 

inte undgå politiken när viktiga frågor är på tapeten även om de i vissa fall inte borde 

ha någon samverkan. Respondenterna menar att beslut tas på grunder som försöker 

fånga in en helhet som ibland är svåra att förstås för individens jobb.  

 

Studiens respondenter anser idag att koden inte riktigt har uppfyllt sitt syfte. 

Näringslivet har återfått ett starkare förtroende för aktiemarknaden men revisorer 

anser att detta beror på konjunkturuppgång och andra faktorer, men inte på kodens 

uppkomst. Näringslivets positiva utveckling berodde mest på den starka konjunkturen 

som fanns efter kodens införande. Detta resulterade i ökat förtroende och tillväxt på 

aktiemarknaden. Andra faktorer som bidrog till näringslivets utveckling var medias 

bevakning.  Bolag agerar på ett annat sätt än tidigare när de redovisar i sina rapporter, 

eftersom dålig publicitet på grund av oetisk handlande kan skada bolagen.  Att 

revisorer är mer försiktiga med sina redovisningar beror inte på koden. Den kan inte 

förhindra framtida skandaler inom revision. Bolag kan alltid hitta metoder för att 

undvika reglerna, om penningbegäret är för stort. Kodens regler räcker inte i det här 

fallet. Bristen på moral kan aldrig motverkas helt med hjälp av nya hårdare regler. Det 

enda förbättringen som koden kan frambringa är att utfallet kan begränsas.  

 

ABL innehåller inte några regler om hur den interna kontrollen till den del den avser 

den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat. En sådan 

regel har införts med koden. Rapporten ska dessutom granskas av bolagets revisor. I 

remissbehandlingen av kodförslaget har det kommit ut att kodens resonemang kring 

krav och redovisning av intern revision är långtgående och därmed också 
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kostnadskrävande. Trots denna kritik anser flera revisorer att den förbättrade interna 

kontrollen och bättre genomlysning i styrelsens arbete kan minska antalet skandaler.  

 

Författarna instämmer att bättre genomlysning i styrelsens arbete bidrar till färre 

skandaler, men det är även andra faktorer som påverkar hur en skandal blir till och 

förhindras. Media har ett stort inflytande över intressenterna och allmänheten. Genom 

att det har hänt många skandaler under tidiga 2000–talet, har det nu blivit en 

minskning men, det anses att medias hårdare bevakning har bidragit mest till den 

minskningen. Bolag vågar inte göra samma riskfyllda aktioner som några bolag utfört 

tidigare, som exempelvis Enron. Konsekvensen blir allt för stor.  Koden har däremot, 

till en viss del, bidragit till förbättring av näringslivet.  Den kan göra att 

internationella intressenter litar mer på redovisningens innehåll. Regeln om intern 

kontroll infördes för att anpassa styrelsearbetet i svenska börsbolag till en 

internationell standard. Investerarna kommer att bättre förstå redovisningen i svenska 

bolag. Bättre förståelse för redovisning kommer att leda till ökad förtroende för 

svenska bolag och utveckling av näringsliv. Enligt koden ska styrelsen lämna 

upplysningar om på vilket sätt styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 

rapporteringen och hur kommunikationen med bolagets revisor går till. En liknande 

bestämmelse finns inte i ABL. En följd av regelns införande i koden, innebär ett 

bidrag till bättre och tydligare rutiner. Även bolag som redan har skriftligt 

dokumenterade föreskrifter om kvalitetssäkring i den finansiella rapporteringen 

kommer förmodligen att se över dem.  Enligt redovisningsregler, måste revisorer göra 

vid varje enskild revision en väsentlighetsbedömning av faktorer som belopp och 

karaktär. Det finns inte någon formell guide i revisionsstandarden som förklarar hur 



 

 

103 

 

väsentligheten ska tillämpas och detta kan skapa problem. Väsentlighetsbedömningen 

brukar göras tillsammans med en risk bedömning. Efter att dessa har undersökts, 

bestäms hur granskningen ska ske. Att göra en riskanalys är en process som har 

positiva effekter på bolagen. Den underlättar att upptäcka felaktigheter i 

redovisningen och om den interna kontrollen fungerar bra. Idag har riskhanteringen 

blivit bättre i bolag. Revisorer gör riskanalyser som är effektiva och mycket viktiga 

för förvaltningsrevisionen.  

 

Att koden har introducerats mer för att stärka revisorers profession, är en fråga som 

har besvarats negativt av samtliga intervjuade revisorer. Enligt David Flints teori, har 

revisorer en moralisk roll, som innebär att dennes arbete grundas på etiska normer och 

innebär inte bara ekonomiska fördelar för företag. Revisorns roll blir enligt Flint, att 

säkerställa en välfärd för hela samhället. Han anser att dennes roll bör klart skyddas 

av regler och lagar. Ekonomiska samt sociala fördelar kommer att nås på det sättet. 

Utifrån Flints teori, kan det vara möjligt att koden har stärkt revisorernas roll på ett 

sätt, eftersom nya regleringar har förekommit men samtidigt kunde koden ha bidragit 

till en ökad välfärd för samhället.  

 

I Aktiebolagslagen finns skrivet att styrelsen är ytterst ansvarig för kontakt och 

kommunikation med revisorerna. Däremot, har koden reglerat att revisionsutskottet 

kommer att ansvara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra 

bolagets finansiella rapportering. Att styrelsen måste, enligt koden kommunicera med 

revisorer, är en process som inte kommer att ske i praktiken. Revisorer kommunicerar 

med bolag mest via bolagets ledning. De brukar inte ha tillgång till bolagets styrelse 
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eller revisionsutskott som kommer att bildas i respektive bolag. Därför anses koden 

inte så vara användbar i Sverige.  Dessutom, är revisionsutskotten inte lämpliga 

kontrollorgan i Sverige. I amerikanska bolag är styrelsen som utser revisorer och i 

dessa styrelsen ingår medlemmar av bolagsledningen. Ett oberoende organ som ett 

revisionsutskott kan vara lämpligt där, så att ledningen inte utövar för mycket 

inflytande över revisorerna. I Sverige skiljer sig styrelsens medlemmar från 

ledningens. Styrelsen är inte den som utser revisorer. Ett krav på obligatoriskt 

revisionsutskott har kritiserats mycket i Sverige och det ansågs att ett kompletterande 

kontroll av företagsledningen behövs därför inte i landet.  

 

Bolagsstyrningskoderna i de nordiska länderna är för olika för att kunna tillämpas 

över de nordiska gränserna. Detta genererar svårigheter för många bolag, på grund av 

integrationen av nordisk börsverksamhet. Därför måste reglerna anpassas mot en 

internationell standard. Koden för bolagsstyrning infördes 2005 för att standardisera 

reglerna och för att de internationella intressenterna skulle kunna göra bättre 

bedömningar om svenska bolagens verksamhet. Ändå, anser revisorer att en annan 

version av koden vore mest lämplig i Sverige; en som är mer tillämpbar i denna del av 

Europa. 

 

Koden har inte precis uppfyllt sitt syfte i Sverige, enligt revisorer. Den kan bidra till 

mindre skandaler, mer förståelse för svensk redovisning hos utländska aktieägare. Det 

kan ändå inte skapa en hel förtroende för räkenskaperna samt undvika att oetiska 

beslut tas.  
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6. Slutsatser 

 

Genom primärdata, intervjuerna och sekundärdata, artiklarna samt med hjälp av tre 

relevanta teorier har analyserats hur koden för bolagsstyrning har påverkat revisorns 

arbete och roll. Nedan beskriv den slutsatsen som har kommits fram till, genom att 

besvara syftet. 

 

 

Genom studien har det kommits fram till att revisorns arbete har förändrats i den mån 

att de fått ytterligare två arbetsuppgifter som är direkt hänförliga till koden. Dessa är 

att en revisor numera måste göra en granskning av bolagets bolagsstyrningsrapport 

och granska den obligatoriska delårsrapporten som ges ut. Utöver det kan inte ses att 

något annat har förändrats genom kodens införande. Däremot har det kommits fram 

till att revisorns arbete har förändrats, men utan kodens påverkan. Det är istället 

samhället och marknaden som bidragit till förändringarna.  Rollen har också ändrats, 

men även där har inte koden påverkat detta. Det är istället andra faktorer såsom 

ändringar i samhället och konjunktur fluktuationer som påverkat detta. De 

ändringarna i samhället beror på att marknaden för revisorer har ändrats genom att 

kunderna efterfrågar andra tjänster idag än tidigare. Det har medfört till att revisorerna 

fått andra uppgifter samt en annan roll i form av en rådgivare. Teknikutvecklingen är 

en annan faktor som påverkat revisorns arbete och roll där kunden själv tar ansvar för 

större arbetsbörda än tidigare. Revisorn kommer i dagsläget in i ett senare skede i 

redovisningen än vad han gjorde tidigare.  
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7. Egna reflektioner 

 

Under det här kapitlet lämnar författarna egna reflektioner till studien. Kapiltel 

börjar med en reflektion över studiens slutsats och dess sanningsenlighet, samt vilka 

åtgärder som tagits för att motverka felsägen och att stärka studiens validitet. 

 

 

Varför valdes separeringen mellan begreppen revisorns roll och arbete? Det gjordes 

på grund av att författarna anser att revisorn genom att utföra arbetsuppgifter får en 

roll. Exempelvis, om en revisorn utför granskningsuppgifter, kommer dennes roll att 

vara en granskare. På samma sätt blir revisorns roll en rådgivare om denne utför 

rådgivningstjänster. Författarna vill med denna separering belysa skillnaden i att 

utföra något som leder till en viss roll.  

 

För att erhålla en kvalificerad slutsats med hög validitet har författarna valt följande 

åtgärder; Författarna valde att intervjua respondenter från de allra största 

revisionsbolagen i Sverige i tron att de är mest lämpliga att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. En fördelning på två grupper har gjorts under data insamlingen från 

respondenterna, allt för att öka validiteten. En grupp består av respondenter från 

Stockholm och en grupp från Norrköping. Genom detta arrangemang ville författarna 

få inblick från olika typer av revisorer. Risken var annars stor att revisorer som verkar 

inom samma områden och bransch svarade på ett sätt som inte gynnade studiens 
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resultat. Frågorna som ställdes till respektive grupp skilde sig från varandra. 

Författarna utformade två intervjumallar som är specifik anpassade för respektive 

grupp. Detta bidrar till en högre validitet än om respondenterna svarade på frågor som 

var lika utformade för alla.  

 

För att ytterligare stärka studiens validitet har författarna gett samtliga respondenter 

möjlighet att vara anonyma. Detta gjordes i tron att anonymitet skulle locka fram 

respondenternas sanna åsikt om kodens införande och påverkan. Endast två har valt 

den möjligheten. Det kan betyda två saker: att koden helt enkelt inte inneburit så 

mycket för revisionen och inte påverkat revisorns arbete och roll, eller att revisorerna 

har valt att utelämna viktigt information till författarna kring kodens införande och 

påverkan för att stärka professionen. Vidare har författarna även returnerat 

respondenternas svar från intervjuerna för ett godkännande från dem, innan någon 

publicering hade gjorts i studien. Det medför en högre validitet för uppsatsen, då 

samtliga respondenter har givit sitt godkännande att samtliga data är rätt uppfattad.  

 

Författarna har erhållit en slutsats baserad på vad respondenterna anfört under empirin 

samt utifrån de artiklar som har varit föremål för studien. Detta har analyserats med 

valda teorier som mynnat ut i en slutsats. Slutsatsen är den att koden inte har påverkat 

att revisorn fått ett annorlunda arbete. Koden har istället medfört till endast två extra 

arbetsuppgifter som presenterats under slutsatsen. Rollen har inte heller påverkats på 

grund av kodens införande. Dock är författarna kritiska till om denna slutsats är helt 

sanningsenlig. Det finns en möjlighet att respondenterna har svarat utifrån egennyttan. 

Den egennyttan skulle tänkas vara att man svarat på ett sätt som antingen gynnar 
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respondenten själv eller revisionen i helhet. Revisorerna har utstått kritik under sista 

tiden och fått mycket publikation i media. Allmänhetens åsikt och intresse om 

revision har även ökat. Kan det betyda att revisorerna känner trycket och att de svarar 

på ett sätt för att försvara sitt yrke? Något som talar för det påståendet är att 

författarna till studien erhållit ett enhälligt resultat från respondenterna. Samtliga 

respondenter avfärdar kodens inverkan på deras arbete och roll. Istället hänvisar de 

förändringarna på andra aspekter, såsom konjunktur fluktuationer och allmänna 

förändringar i samhället. Genom att respondenterna avfärdar något så stort som 

införandet av koden för bolagsstyrning kan det tolkas som att de anser att revisionen 

fungerade bra även innan införandet. Detta kan bero på att de är angelägna om att 

förmedla en syn där revisionen framgår som en stark och pålitligt profession.  Detta är 

den slutsatsen författarna erhållit. Några respondenter spekulerar även om kodens 

framtid, där de inte har allt för positiv syn. De menar att koden inom snar framtid 

kommer att avskaffas eller att innehållet kommer att ändras. Det ger författarna en 

bild av att respondenterna har en negativ syn av koden, vilket kan ha inneburit att 

väsentlig information utelämnats vid intervjuerna. Artiklarna är hämtade från 

tidsskriften Balans, samt Far-info, som ges ut av Far. Att artiklarna är skrivna av 

revisorer och andra experter inom revisionen stärker författarnas misstanke om 

studiens slutsats sanningsenlighet. Även där har författarna hittat drag av en negativ 

syn till koden, där den ses som krånglig och klåfingrig.  

 

Att göra en generalisering utifrån den fakta som samlades in kan vara möjligt. Studien 

innefattar åtta olika intervjuer, samt information från artiklar skrivna av experter inom 

området revision. Det som kan stärka generaliserbarheten är också att svaren från de 
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olika respondenterna har varit någorlunda likadana. Författarna tycker att en revisor är 

en revisor, och även om flera intervjuer skulle ha gjorts, skulle resultatet bli 

densamma.  

 

Författarna anser att uppsatsen riktas inte mot en specifik målgrupp, utan den kan 

göra mer eller mindre nytta till alla, beroende på vem som läser den. Eftersom 

uppsatsen förklarar allt på ett utförligt sätt, och inte innehåller komplicerade och svåra 

teorier eller begrepp, kan även personer som inte är så insatta i ämnet förstå 

innebörden. Enligt författarna, kan studien läsas och förstås av alla som är 

intresserade av ekonomi, trots att dess inriktning är mer inom revision.  
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8.4 Övriga källor 

8.4.1 Telefonintervjuer 

Intervju med Blom Eva, PWC, 12 april 2010 

Intervju med Grundvall Björn, EY, 16 april 2010  

Intervju med revisor A, KPMG, 13 april 2010 

Intervju med revisor B, Grant Thornton, 14 april 2010 

 

8.4.2 Personliga intervjuer  

Intervju med Hedbäck Johan, KPMG, 15 april 2010  

Intervju med Johansson Kenneth, PWC, 12 april 2010  

Intervju med Rosenqvist Mats, Grant Thornton, 20 april 2010  

Intervju med Svensson Susanne, EY, 13 april 2010  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor för koden 
 

Biografisk data 

Namn:  

Befattning: 

Arbetsuppgifter i företaget: 

Utbildning: 

Antal år i företaget: 

 

Hur länge har era kunder tillämpat koden? 

 

I vilken omfattning tillämpas koden? 

 

Vilka är de största skillnader ni upplever sedan implementeringen av koden? 

 På arbetsuppgifterna? 

 Kunderna? 

 Resultatet?  

 

Finns det några delar inom bolagskoden som är mer krävande än andra delar? 

 Konkreta exempel? 

 

Finns det extra kostnader i samband med följningen av koden? 
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 Hur stora är extra kostnaderna procentuellt mässigt? 

- Hur förhåller de sig gentemot kostnaden innan koden? 

Vilka konkreta arbetsuppgifter är direkt hänförliga till bolagskoden? 

 Ger de större skydd för aktieägarna? 

 Har ni större samarbeta med styrelsen? 

 

Är ni positiva eller negativa till införandet av bolagskoden? 

 Motivering? 

Hur uppfattar ni intressenternas ställningstagande till bolagskoden? 

 Bankerna vid belåning? 

 Leverantörerna – känner de större säkerhet för de kunder som följer 

bolagskoden? 

 Placerarna – är de tryggare och väljer att hellre satsa pengarna i bolag som 

följer bolagskoden?  

Vad tycker ni om principen följ eller förklara? 

 Brister? 

 Utvecklings möjligheter? 

 

Har ”skandalerna” minskat med bolagskoden? 

 Hade Enron, WorldCom, Parmalat skandalerna inträffat om det hade varit en 

bolagskod på den tiden? 

 

Har bolagskoden uppnått sitt syfte? 

 Har förtroendet för näringslivet stärkts? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor för revisorns roll 
 

Biografisk data 

Namn:  

Befattning: 

Arbetsuppgifter i företaget: 

Utbildning: 

Antal år i företaget: 

 

Vilken uppfattning har ni om allmänhetens åsikt angående revisorns arbete och roll 

under 80 talet? 

 Hur skiljer sig den åsikten i dagsläget? 

 Varför har den förändrats? 

 Är det en positiv förändring för revisorerna? 

 

Är allmänheten mer införstådd i revisionen genom publiciteten den fått sista 

decenniet? 

 Innebär det något för er? 

 Ändrade arbetsuppgifter – större noggrannhet, transparant, större ansvar? 

 

Skandalerna har fått stort genomslag i media. Innebär det att revisorerna är mer 

bevakade och granskade av media? 

 Hur påverkar det revisorns arbete? 
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 Medför det att revisorn fått en annan roll – granska årsrapporterna på 

annorlunda sätt? 

 

Anser ni att revisionen som profession stärks genom bolagskoden? 

 Känner intressenterna förtroende för den reviderade årsredovisningen i större 

utsträckning med bolagskoden? 

 Under sena 70 talet och början på 80 var revisorerna kritiserade, som en följd 

av detta introducerades IAS, FAS mm. Kan bolagskoden uppfattas som ett 

liknande drag för att återfå förtroendet för revisionen och stärka revisorns 

roll? 

 

Numera ska revisorn göra en värdering på exempelvis företagets byggnader enligt 

verkligt värde. Vad anser ni om den rollen som revisorn fått som en värderingsman? 

 Fördelar? 

 Nackdelar? 

 

Hur ser framtiden ut för revisorn? 

 Vilken roll har revisorn om 10- 15 år? 

 Revisorns arbete om 10 – 15 år? 
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Bilaga 3 
 

Checklista inför intervju: 

1. Har vi en klar bild av de ämnen som ska diskuteras under intervjun?  

2. Kan intervjuerna planeras i god tid så att det finns möjlighet att skriva ut och 

analyser data? 

3. Är vi säkra på att ”vår” och din personliga identitet (ålder, kön, etc.) inte innebär 

något större hinder för att få informanterna att svara öppet och ärliga under 

intervjun?  

4. Har lämpliga ”instanser” givit oss tillstånd att genomför intervjuerna? 

5. Är vi klara över vilka kriterier som har använts för att välja ut informanterna 

(slumpmässigt urval, nyckelinformanter)? 

6.  Har vi avtalat en lämplig tidpunkt för intervjuerna och ordnat en lämplig lokal 

(avskildhet, akustik, etc.) för intervjun?  

7. Finns det en fastställd tidsgräns för intervjuerna och är alla deltagande parter 

medvetna om denna tidsgräns? 

8. Har vi funderat igenom det lämpligaste sättet att presentera oss själva (klädstil, 

formalitetsgrad etc. )? 

 

Checklista efter intervjun: 

1. Iakttog vi de nödvändiga formaliteterna innan intervjun påbörjades (introduktion, 

konfidentiell hantering av information)? 

2. Tog vi hänsyn till informantens rättigheter (samtycke, känslighet)? 

3. Samlade vi in relevanta detaljer och uppgifter om informanten? 
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4. Hade vi tillräcklig kontroll över intervjuns utveckling (tid, dagordning)? 

5. Var vi uppmärksamma på att inte fälla några omdömen om informantens svar? 

6. Övervadade vi diskussionen på ett lämpligt sätt, beträffande 

 Informantens huvudpunkter? 

 Det som stod mellan raderna? 

 Eventuella motsägelser och inkonsekvenser? 

 Eventuella ”bedrägliga” svar? 

 Eventuella skrytsamma eller överdrivna svar? 

 Svar som bara syftade till att behaga intervjuaren? 

 

7. Förde vi anteckningar om 

 Kontextens inverkan? 

 Relevanta ickeverbal kommunikation (gestik etc.)? 

 

8. Använda vi sufflering, uppföljning och kontroll på ett framgångsrikt sätt vid 

lämpliga tillfällen? 

9. Avslutade vi intervjun på ett artigt sätt (tack, garantier)? 
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Bilaga 4 
 

Svensk kod för bolagsstyrning 
 
1. Bolagsstämma 

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta 

beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt 

att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och 

välinformerat sätt. 

 

1.1 När tid och ort för bolagsstämma har fastställts ska uppgift om detta utan 

dröjsmål, inför årsstämma senast i samband med tredje kvartalsrapporten, 

lämnas på bolagets webbplats. Där ska även framgå vid vilken tidpunkt en 

begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha 

inkommit för att kunna tas in i kallelsen. 

 

1.2  Kallelse och övrigt underlag till bolagsstämma ska ha sådan utformning och 

utfärdas respektive tillhandahållas i sådan tid att bolagets aktieägare kan 

bilda sig en välgrundad uppfattning om de ärenden som ska behandlas. 

 

1.3  Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande och så många av de övriga 

styrelseledamöterna närvara att styrelsen är beslutför. Verkställande 

direktören ska närvara. Vid årsstämma ska minst en ledamot av bolagets 
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valberedning, minst en av bolagets revisorer samt såvitt möjligt samtliga 

styrelseledamöter närvara. 

 

1.4  Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. 

Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman. 

 

1.5  Bolagsstämma ska hållas på svenska och det material som presenteras ska 

finnas tillgängligt på svenska. Om ägarkretsens sammansättning så 

motiverar, och det är försvarbart med hänsyn till bolagets ekonomiska 

förutsättningar, ska simultantolkning till annat språk erbjudas och hela eller 

delar av stämmomaterialet översättas. 

 

1.6  Till justerare av protokoll från bolagsstämma ska utses aktieägare eller 

ombud för aktieägare som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget. 

 

1.7  Protokoll från senaste årsstämma och därefter hållna bolagsstämmor ska 

göras tillgängliga på bolagets webbplats, varvid röstlängden från stämman 

eller bilagor innehållande motsvarande information inte behöver redovisas. 

Om ägarkretsens sammansättning så motiverar, och det är försvarbart med 

hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar, ska protokollet även finnas 

på annat språk än svenska. 

 
 
2. Val och arvodering av styrelse och revisor 
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Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, 

strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl 

underbyggda beslut. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att 

bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, 

procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, 

oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen 

röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. 

 

2.1 Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till 

ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan 

ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. 

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. 

 

2.2 Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur 

ledamöterna ska utses. Beslutet ska innefatta förfarande för att vid behov 

ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. 

 

2.3  Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till 

ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen.1 Verkställande direktören eller 

annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. 

Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till 

den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som 

samverkar om bolagets förvaltning. 
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2.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en 

majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan 

styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en 

styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i 

förhållande till bolagets större aktieägare. 

 

2.5 Bolaget ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på bolagets 

webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om 

ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Om ledamot lämnar 

valberedningen ska uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot ska 

motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. På webbplatsen ska 

även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. 

 

2.6 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där 

styrelse eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. I 

anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats 

lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med 

beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. Om 

avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära 

anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska även 

detta motiveras. På webbplatsen ska samtidigt för styrelseledamot som 

föreslås för nyval eller omval uppgift lämnas om: 

 ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 

 uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, 
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 eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och 

andra finansiella instrument i bolaget,  

 om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i 

bolaget enligt 4.4 och 4.5, varvid valberedningen ska motivera sitt 

ställningstagande om ledamot betecknas som oberoende när omständigheter 

föreligger som anges i 4.4 andra stycket första till och med sjunde 

punkterna respektive i 4.5 andra stycket första meningen, samt 

 vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. 

  

2.7  Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga 

rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera 

och motivera sina förslag. 

 

3. Styrelsens uppgifter 

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares 

intresse. 

 

3.1 I styrelsens uppgifter ingår bland annat att: 

 fastställa verksamhetsmål och strategi, 

 tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör, 

 se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets 

verksamhet, 



 

 

132 

 

 se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av 

lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, 

 se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, 

samt 

 säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är 

korrekt, relevant och tillförlitlig. 

 

3.2 Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som verkställande direktören har 

utanför bolaget. 

 
 
 

4. Styrelsens storlek och sammansättning 

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att 

förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet. 

 

4.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 

och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av 

mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas 

kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska 

eftersträvas. 

 

4.2  Suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska inte utses. 

 

4.3  Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning 

eller i ledningen av bolagets dotterbolag. 
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4.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av 

samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens 

oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen, varvid bland annat 

följande omständigheter ska vägas in i bedömningen: 

 om ledamoten är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har 

varit verkställande direktör i bolaget eller ett närstående företag, 

 om ledamoten är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i 

bolaget eller ett närstående företag, 

 om ledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver 

styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon 

person i bolagsledningen, 

 om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande 

affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med 

bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller 

samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen 

eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har en 

sådan affärsrelation med bolaget, 

 om ledamoten är eller under de tre senaste åren har varit delägare i, eller som 

anställd deltagit i revisionen av bolaget hos, bolagets eller ett närstående 

företags nuvarande eller dåvarande revisor, 
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 om ledamoten tillhör företagsledningen i annat företag om en 

styrelseledamot i detta företag tillhör bolagsledningen i bolaget, eller 

 om ledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i 

bolagsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, 

om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har 

sådan omfattning och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte 

ska anses oberoende. 

Med närstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar 

minst tio procent av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk 

andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget äger 

mer än 50 procent av aktierna eller andelarna eller rösterna i ett annat företag 

anses bolaget indirekt inneha det senare företagets ägande i andra företag. 

 

4.5 Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets 

större aktieägare. 

För att avgöra en ledamots oberoende ska omfattningen av 

styrelseledamotens direkta och indirekta relationer med den större ägaren 

vägas in i bedömningen. En styrelseledamot som är anställd eller 

styrelseledamot i ett företag som är en större ägare ska inte anses vara 

oberoende. Med större aktieägare avses ägare som direkt eller indirekt 

kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Om ett 

företag äger mer än 50 procent av aktierna eller andelarna eller rösterna i ett 
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annat företag anses det förstnämnda företaget indirekt kontrollera det senare 

företagets ägande i andra företag. 

 

4.6  Den som nomineras till styrelseledamot ska förse valberedningen med 

erforderligt underlag för bedömning av eventuell beroendeställning enligt 4.4 

och 4.5. 

 

4.7  Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av nästa årsstämma. 

 
 
 
 

5. Styrelseledamots uppdrag 

 

Styrelseledamot ska ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap 

som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intresse. För att styrelsen 

ska kunna fatta väl underbyggda beslut ska verkställande direktören förse styrelsen 

med erforderligt underlag för dess arbete både inför och mellan styrelsens 

sammanträden. 

 

5.1  Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att 

behandla och begära den information som ledamoten anser nödvändig för att 

styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. 

 

5.2  Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet, 

organisation, marknader m.m. som erfordras för uppdraget. 
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6. Styrelseordförande 

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl 

organiserat och bedrivs effektivt. 

 

6.1  Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar 

sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för 

tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 

6.2  Om styrelsens ordförande är anställd i eller har stadigvarande uppdrag för 

bolaget utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan 

ordföranden och verkställande direktören klargöras i styrelsens arbetsordning 

och instruktion för verkställande direktören. 

 

6.3  Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att 

styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt 

 organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för styrelsens arbete, 

 se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning 

samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten 

gemensamt finner lämplig, 

 se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om 

bolaget, 
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 ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter från 

ägarna till styrelsen, 

 se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag 

för sitt arbete, 

 efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning 

för styrelsens sammanträden, 

 kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt 

 se till att styrelsens arbete årligen utvärderas. 

 
 

 

 

7. Styrelsens arbetsformer 

Formerna för styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen och vara tydliga och väl 

dokumenterade. 

 

7.1  Styrelsen ska minst en gång per år pröva styrelsens arbetsordning, instruktion 

för verkställande direktören och rapporteringsinstruktion med avseende på 

aktualitet och relevans. 

 

7.2  Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning 

framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat 

till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Utskott ska 

protokollföra sina sammanträden och protokollen ska tillhandahållas 

styrelsen. 
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7.3  Revisionsutskott ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av 

utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till 

bolagets större ägare. 

 

7.4  Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och formaliserade 

rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och 

intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är 

upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder 

och övriga krav på noterade bolag. I bolag som inte har en särskild 

granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera behovet 

av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen i 

bolagsstyrningsrapporten9 motivera sitt ställningstagande. 

 

7.5  Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören 

eller annan person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor. 

 

7.6  Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport 

översiktligt granskas av bolagets revisor. 

 

7.7  Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket 

underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som 
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fattats. Protokollet ska sändas till styrelsens ledamöter så snart som möjligt 

efter styrelsesammanträdet. 

 

8. Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens 

och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras 

arbete. 

 

8.1  Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process 

utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och 

effektivitet. Resultatet av utvärderingen ska i relevanta delar redovisas för 

valberedningen. 

 

8.2  Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst 

en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen från 

bolagsledningen ska närvara. 

 

 

9. Ersättningar till ledande befattningshavare 

Bolaget ska ha formaliserade och bekantgjorda processer för beslut om ersättningar 

till ledande befattningshavare. Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande 

befattningshavare ska utformas med syfte att säkerställa bolagets tillgång till 

befattningshavare med den kompetens bolaget behöver till för bolaget anpassade 

kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter. 
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9.1 Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att: 

 bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och 

andra anställningsvillkor för bolagsledningen, 

 följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga 

ersättningar för bolagsledningen, samt 

 följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande 

befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt 

gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

  

9.2  Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga 

bolagsstämmovalda ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen. Bland utskottets ledamöter ska erforderlig kunskap och 

erfarenhet i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare finnas. Om 

styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra 

ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i 

bolagsledningen inte deltar i arbetet. 

 

9.3  Ersättningsutskott eller styrelse som anlitar extern uppdragstagare för sitt 

arbete ska försäkra sig om att ingen intressekonflikt föreligger i förhållande 

till andra uppdrag som denne kan ha för bolaget eller bolagsledningen. 

 

9.4  Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara 

kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. 
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9.5  För rörliga ersättningar som utgår kontant ska gränser för det maximala 

utfallet fastställas. 

 

9.6  Vid utformningen av rörliga ersättningar till bolagsledningen som utgår 

kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som 

 villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på 

vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och 

 ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på 

grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga. 

 

9.7  Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram till bolagsledningen. Bolagsstämmans beslut ska omfatta 

de väsentliga villkoren i programmet. Beslutsunderlaget ska möjliggöra för 

aktieägarna att i god tid före bolagsstämman på ett enkelt sätt bilda sig en 

uppfattning om motiven för programmet, de väsentliga villkoren i 

programmet samt eventuell utspädning och vad programmet sammanlagt kan 

beräknas kosta bolaget vid olika tänkbara utfall. 

 

9.8  Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte 

att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren 

och bolagets aktieägare. Program som innebär förvärv av aktier ska utformas 

så att ett eget aktieinnehav i bolaget främjas. Intjänandeperioden alternativt 

tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte 

understiga tre år. Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i bolaget, 
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ska inte delta i program riktade till bolagsledningen eller andra anställda. 

Aktieoptioner ska inte ingå i program riktade till styrelsen. 

 

9.9  Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte 

överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. 

 

10. Information om bolagsstyrning 

Styrelsen ska årligen i en bolagsstyrningsrapport16 och på sin webbplats informera 

aktieägare och kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur 

bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

10.1 Bolaget ska i bolagsstyrningsrapporten, för varje regel i Koden som det 

har avvikit från, redovisa denna avvikelse, ange skälen för detta samt 

beskriva den lösning som valts i stället. 

 

10.2 Utöver vad som stadgas i lag, 17 ska följande uppgifter lämnas i 

bolagsstyrningsrapporten, om de inte framgår av årsredovisningen: 

 sammansättningen av bolagets valberedning och om ledamot har utsetts av 

viss ägare, varvid ägarens namn också ska anges, 

 för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som anges i 2.6 tredje 

stycket, 

 arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste 

räkenskapsåret,   
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 inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro 

vid styrelsesammanträden, 

 sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella 

styrelseutskott och respektive ledamots närvaro vid utskottens 

sammanträden, 

 för verkställande direktören, 

 

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 

- väsentliga uppdrag utanför bolaget, och 

- eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och 

andra finansiella instrument i bolaget samt väsentliga aktieinnehav och 

delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med, 

samt 

 

 eventuella överträdelser under det senaste räkenskapsåret av regelverket vid 

det börsbolagets aktier är upptagna till handel vid eller av god sed på 

aktiemarknaden enligt beslut av respektive börs disciplinnämnd eller 

uttalande av Aktiemarknadsnämnden. 

 

10.3 Bolaget ska på sin webbplats ha en särskild avdelning för 

bolagsstyrningsfrågor där de senaste tre årens bolagsstyrningsrapporter, 

tillsammans med den del av revisionsberättelsen som behandlar 

bolagsstyrningsrapporten alternativt revisorns skriftliga yttrande över 

bolagsstyrningsrapporten, 18 ska finnas tillgängliga.  
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På avdelningen för bolagsstyrningsfrågor ska gällande bolagsordning finnas 

tillgänglig tillsammans med den information som enligt Koden ska lämnas 

eller finnas tillgänglig på webbplatsen.19 Vidare ska aktuell20 information i 

följande avseenden lämnas: 

 uppgift om styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor, samt 

 en redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande 

befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 

På avdelningen för bolagsstyrningsfrågor ska dessutom styrelsen, senast två 

veckor före årsstämman, lämna en redovisning av resultatet av den 

utvärdering som skett enligt 9.1 andra och tredje punkterna. 

 

 


