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Sammanfattning 
 
Titel: Ännu en papperstiger? – En kvalitativ studie om inställning och förberedelser till           
         Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Författare: Brännström Ola, Ådin Adam 
 
Bakgrund: Den 1 juli 2005 implementerade Stockholmsbörsen Svensk kod för 
bolagsstyrning för alla börsbolag på den dåvarande A-listan och för alla bolag på den 
dåvarande O-listan med ett marknadsvärde som överstiger 3 miljarder kronor. Tanken med att 
större börsnoterade bolag blev först att implementera Svensk kod för bolagsstyrning var att 
dessa företag skulle utveckla system och rutiner för ett implementerande av koden och att 
sedan efter några år bredda tillämpningen av koden till börsens alla bolag. I skrivande stund 
pågår ett arbete med att revidera den nuvarande svenska koden för bolagsstyrning. Tanken är 
att en ny version skall presenteras under våren 2008 och implementeras vid halvårskiftet 
2008. Kraven på svensk bolagsstyrning kommer då att förändras. Svensk kod för 
bolagsstyrning kommer att gå från att endast omfatta de största börsnoterade bolagen till att 
börja omfatta alla börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen samt NGM Equity. 
 
Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att granska företagsledares inställning till införandet av 
Svensk kod för bolagsstyrning för alla börsnoterade bolag, samt bredda kunskapsfältet om hur 
de tillfrågades företag förbereder sig inför implementeringen av koden.  

 
Begränsning: Vi har i uppsatsen valt att begränsa oss till bolag på Stockholmsbörsens Small 
Cap-lista och NGM Equity.  
 
Tillvägagångssätt: I denna studie har en kvalitativ metod används. Via telefon genomfördes 
sex intervjuer med personer tillhörande företag på Stockholmsbörsens Small Cap-lista och 
NGM Equity. Våra respondenter arbetar alla inom sina företag med införandet av Svensk kod 
för bolagsstyrning.   
 
Resultat: Vår studie visade att respondenterna överlag är positivt inställda till Svensk kod för 
bolagsstyrning och anser att koden leder till ett ökat ansvar för styrelsen och att förtroendet 
för kapitalmarknaden ökar. Negativt med koden anses av respondenterna vara att koden ökar 
det administrativa arbetet, ger en ökning av kostnader samt att dess detaljrikedom är för hög 
och att den således ej passar väl för mindre bolag. Respondenterna anger att aktieägarna är 
den intressentgrupp som erhåller störst nytta av att företag följer koden, vilket leder till att 
agentteorin kan anses vara den dominerande teorin bakom bolagsstyrning. Respondenterna 
har och kommer i sitt arbete med införandet av koden att skapa interna arbetsgrupper, utbilda 
styrelsen, anlita extern hjälp i form av jurist samt få extern hjälp från företagens revisorer. 
Styrelsen ses enligt majoriteten av våra respondenter som en part arbetsgrupperna för 
diskussioner med, men som ej är genomgående delaktiga i företagens 
implementeringsarbeten. Endast en tredjedel av våra tillfrågade respondenter har haft hjälp av 
större företags tidigare införande av koden år 2005. Ytterligare en tredjedel av de tillfrågade 
tror att denna hjälp kommer att fås genom revisorerna. Att företags kommande införande av 
koden ska bli billigare tack vare större företags tidigare implementering blir ej, enligt denna 
studie, upp till företagen själva, utan möjligheten till kostnadseffektivisering läggs delvis i 
händerna på företagens revisorer. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel vill vi ge läsarna en förståelse för de faktorer som påverkat Corporate 
Governance debatten, samt legat som grund till utvecklingen av Svensk kod för 
bolagsstyrning. Utöver detta hålls en problemdiskussion som mynnar ut i vår 
problemformulering och uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med vår begränsning, 
begreppsförklaring samt en disposition över uppsatsen.  
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Under de senaste årtiondena har stora börsnoterade företag i flertalet länder skakats av 
redovisningsskandaler.1 Något som sammankopplar dessa skandaler är att företagsledningen 
misslyckades med att agera utifrån aktieägarnas intressen och istället agerade utifrån sina 
egna.2 Ett exempel på ett sådant agerande är hur direktörerna inom företaget Enron berikade 
sig själva med företagets kvarvarande kapital samtidigt som företaget gick med stora 
förluster.3 I USA ledde detta till att förtroendet för företagsledningar och företagen själva 
minskade drastiskt. Flertalet större institutionella aktieägare protesterade mot förfarandet som 
föranledde skandalerna och debatten om Corporate Governance tog sin start. Dessa 
institutionella aktieägare valde att tillsammans utforma särskilda riktlinjer för hur företagen 
skulle styras.4 Innebörden med Corporate Governance är således att företag styrs utifrån 
aktieägarnas perspektiv med stor vikt på att deras krav på avkastning på investerade belopp 
skall uppfyllas, något som på sikt anses bidra till en ökad tillväxt och effektivitet av 
samhällsekonomin.5  
 
I Europa fick bolagsstyrning ett genombrott i och med den engelska Cadbury-rapporten som 
presenterades 1992. Den kom till efter flertalet större redovisningsskandaler som inträffade i 
England under 1980-talet. Utifrån Cadbury-rapporten skapades sedan flertalet andra koder 
angående bolagsstyrning som 2003 sammanslogs till en enda, nämligen ”The combined 
code.”.6 Efter att bolagsstyrningen i Europa fick sitt genombrott i och med Cadbury-rapporten 
så har utvecklingen inom området gått fort framåt. Under mars månad 2006 innehöll 
European Corporate Governance Institutes index hela 169 olika koder och rapporter gällande 
bolagsstyrning i olika länder.7  
 
I Sverige började arbetet med bolagsstyrning på ”allvar” 1992 i och med att Aktiespararna 
presenterar den första svenska ägarpolicyn. Den bestod av en sammanställning av riktlinjer 
för hur utövandet av ägarrollen för börsnoterade bolag skulle skötas. Det praktiska 
genomslaget för detta nya sätt att tänka kom till när Aktiespararna tillsammans med ett antal 
institutionella ägare ingrep och avvärjde styrelsens och företagsledningens planerade 
                                                
1 Christine A. Mallin, Corporate Governance. (Wiltshire: Oxford university press, 2004), 1ff. 
2 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument] 
   http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp, 2007-11-12 
3 Mallin, 2. 
4 Ibid. 
5 Kodgruppen, SOU 2004:46 - Svensk kod för bolagsstyrning, s. 7.   
6 Rolf Skog, En svensk kod för bolagsstyrning – vad är det för något och vad innebär den? (Uppsala: Iustus 
Förlag AB, 2005), 12-13. 
7 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument] 
   http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp, 2007-11-12 
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sammanslagning mellan Volvo och Renault.8 Då bolagsstyrning under slutet av 90-talet och 
början av 2000-talet blev en allt mer angelägen företagsfråga och enligt många kopplat till de 
stora företagsskandaler som inträffade under samma tidsperiod, så beslutade regeringen att 
tillsätta en förtroendekommission för att utreda behovet av åtgärder för att stärka och 
säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet. Förtroendekommissionen påbörjade under 
våren 2003 ett arbete med att ta fram en Svensk kod för bolagsstyrning tillsammans med 
näringslivet i Sverige. Tillsammans bildades en Kodgrupp, vilken bestod av ledamöter från 
förtroendekommissionen och företrädare från näringslivet.9 Under våren 2004 utkom 
Kodgruppen med ett förslag till Svensk kod för bolagsstyrning. Efter omarbetning under året 
så mynnade förslaget slutligen ut i den i dagsläget gällande svenska bolagsstyrningskoden. 
Kodens syfte är att förtydliga rollfördelningen mellan styrelsen och intern-/externrevisorn, 
styrelsens ansvar samt en ökad transparens för styrelsearbetet.10 Den 1 juli 2005 
implementerade Stockholmsbörsen Svensk kod för bolagsstyrning för alla börsbolag på den 
dåvarande A-listan (nuvarande Large Cap) och för alla bolag på den dåvarande O-listan 
(nuvarande Mid Cap) med ett marknadsvärde som överstiger 3 miljarder kronor.11 Tanken 
med att större börsnoterade bolag blev först att implementera Svensk kod för bolagsstyrning 
var att dessa företag skulle utveckla system och rutiner för ett implementerande av koden och 
att sedan efter några år bredda tillämpningen av koden till börsens alla bolag. Genom att göra 
på sådant sätt ansåg Kodgruppen att de kostnader som är kopplade till implementering av 
koden främst skulle bäras av de större börsföretagen och att de mindre företagen när det blir 
aktuellt skulle kunna använda sig av den kunskap som de större företagen genererat.12  
 
I skrivande stund pågår ett arbete med att revidera den nuvarande svenska koden för 
bolagsstyrning. Tanken är att en ny version skall presenteras under våren 2008 och 
implementeras vid halvårskiftet 2008.13 Kraven på svensk bolagsstyrning kommer då att 
förändras. Svensk kod för bolagsstyrning kommer att gå från att endast omfatta de största 
börsnoterade bolagen till att börja omfatta alla börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen samt 
NGM Equity.14 
 
Under implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning 2005 använde sig de aktuella 
företagen av olika metoder för att förbereda sig inför samt införa koden. Exempel på sådana 
metoder är att samarbeta med andra företag och utveckla en handbok för tillämpning av 
koden, att utnyttja extern hjälp som exempelvis advokat- och revisionsbyråer och att utbilda 
företagets styrelse i kodens innehåll.15 En jämförelse kan således bli intressant att göra mellan 
större börsnoterade företags procedurer vid införandet av koden 2005 och mindre företags 
planerande för vilka procedurer och processer de ska använda sig av för att införa och följa 
Svensk kod för bolagsstyrning 2008. Om de börsnoterade företag som i dagsläget förbereder 
ett införande av Svensk kod för bolagsstyrning visar sig ha haft hjälp av de större företagens 

                                                
8 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument] 
   http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp, 2007-11-12 
9 Rolf Skog, ”10år efter Cadbury: En svensk kod för bolagsstyrning” Balans nr4, (2004): 11. 
10 Ibid., 14 – 16. 
11 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument] 
   http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp, 2007-11-12 
12 Kodgruppen, SOU 2004:46 - Svensk kod för bolagsstyrning, 9.   
13 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument] 
    http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Release_ny_kod_070923.pdf, 2007-11-12 
14 Deliotte, [www dokument]       
    http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,cid%253D174454,00.html, 2007-11-12        
15 Jessica Johansson, Veronica Olsson, Magisteruppsats, Borås, Implementering av Svensk kod för 
bolagsstyrning, 31-45.  
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tidigare procedurer vid införandet år 2005, så är detta i linje med de tankar om 
kostnadsfördelning Kodgruppen framförde vid sin motivering av varför endast företag på A-
listan samt större företag på O-listan skulle omfattas av koden från och med 2005 16.     
 

1.2 Problemformulering 
 
Utifrån det som redogjorts ovan har problemformuleringen konkretiseras i följande 
frågeställning: 
 

 
– Vilken är företagsledningens inställning till den kommande implementeringen 
av Svensk kod för bolagsstyrning och hur förbereder de sig inför införandet? 

 

1.3 Syfte 
 
Utifrån vår problemformulering är huvudsyftet med uppsatsen att granska företagsledares 
inställning till införandet av Svensk kod för bolagsstyrning för alla börsnoterade bolag, samt 
bredda kunskapsfältet om hur de tillfrågades företag förbereder sig inför implementeringen av 
koden. Med inställning menas respondenternas åsikter angående vad som är positivt och 
negativt med koden samt vilken/vilka intressenter som de anser har störst nytta av att Svensk 
kod för bolagsstyrning följs. 
 
Vi har även utformat följande delsyften: 
 

- Att utreda hur företag gick tillväga vid införandet av koden 2005. 
- Att jämföra nuvarande förberedelsearbete med bolag som redan infört Svensk kod för 

bolagsstyrning i samband med implementeringen 2005. 
- Att granska och värdera om den kunskap som skapades vid införandet 2005 kommer 

att underlätta och leda till en kostnadsbesparing vid implementeringsarbetet för de 
företag som omfattas av den kommande revideringen. 

 

1.4 Begränsning 
 
Vi har i uppsatsen valt att begränsa oss till bolag på Stockholmsbörsens Small Cap-lista och 
NGM Equity. Även bolag på stockholmsbörsens Mid Cap-lista med ett börsvärde under tre 
miljarder kronor blir vid halvårsskiftet 2008 för första gången tvungna att tillämpa Svensk 
kod för bolagsstyrning. De sistnämnda kunde således ha inkluderats i studien men eftersom vi 
inkluderar bolag med börsvärde upp till 3 miljarder kronor och att bolag under denna gräns 
främst återfinns på Small Cap-listan och NGM Equity, valde vi att dra gränsen vid dessa två 
börslistor som tillsammans inkluderar 189 olika företag. Vi har ej anledning att tro att företag 
på Mid Cap-listan med ett börsvärde under tre miljarder kronor skulle skilja sig från företag 
presenterade på Small Cap-listan och vi valde således att utesluta dessa företag.  

                                                
16 Kodgruppen, SOU 2004:46 - Svensk kod för bolagsstyrning, 9. 
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1.5 Begrepp 
 
I denna uppsats använder vi oss av vissa begrepp som vi känner att det är på sin plats att 
klargöra. Dessa är: 
 
Koden – Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrningskoden – Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Större bolag/företag – Noterade bolag på Stockholmsbörsen med ett börsvärde överstigande 3 
miljarder kronor.  
 
Mindre bolag/företag – Noterade bolag på Stockholmsbörsen med ett börsvärde 
understigande 3 miljarder kronor samt bolag noterade på NGM Equity. 
 

1.6 Disposition 
 
 

 
 
Som bild 1:1 visar börjar uppsatsen med ett inledningskapitel där vi presenterar vår 
problembakgrund, vår problemformulering, uppsatsens huvudsyfte samt delsyften. Vi avslutar 
kapitlet med att återge hur vi begränsat studiens omfång. 
 
I följande kapitel benämnt teoretiska utgångspunkter redogörs för hur vi som författare har en 
positivistisk verklighetssyn och använder oss av det deduktiva angreppssättet för att utföra vår 
kvalitativa undersökning.   
 
Som beskrivs i kapitel två så har vi genom att använda oss av det deduktiva angreppssättet en 
fast utformad teoretisk referensram som ej förändrats under studiens gång. Denna teoretiska 
referensram presenterar vi i uppsatsens tredje kapitel och lägger därmed grunden för studiens 
utseende samt de olika byggstenar studien grundar sig på.  
 
I praktiska utgångspunkter återger vi hur vi gick tillväga vid insamlingen av primärdata, det 
vill säga hur vi valde ut våra respondenter och hur vi genomförde samt sammanställde våra 
intervjuer. 
 

Inledning 

Teoretiska utgångspunkter 

Teoretisk referensram 

Praktiska utgångspunkter Analys & Diskussion 

Empiri Slutsatser 

Sanningskriterier 

Figur 1.1: Uppsatsens disposition Av: Brännström och Ådin (2007) 
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Kapitel 5, Empiri, presenterar det material våra intervjuer gav upphov till. Vi avslutar detta 
kapitel med en sammanställning där olika respondenters svar kortfattat presenteras och enkelt 
kan jämföras. 
 
I efterföljande kapitel till empirin kommer vi att analysera och diskutera kring det material 
som tidigare presenterats. Vi kommer att poängtera likheter och olikheter mellan 
respondenternas svar och dra paralleller till vår teoretiska referensram.  
 
De slutsatser vår studie gett upphov till presenteras i uppsatsens sjunde kapitel. Vi kommer 
även i detta kapitel att ge förslag till fortsatta studier. 
 
Det sista kapitlet i uppsatsens benämns sanningskriterier. Där går vi igenom hur 
sanningskriterierna tillförlitlighet och överförbarhet förhåller sig i vår studie.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vi inleder kapitlet med en kort presentation av vårt ämnesval. Utifrån vår verklighetssyn och 
med problemformuleringen i åtanke präglas studien av den positivistiska verklighetssynen. 
Vid val av angreppssätt använder vi oss i huvudsak av det deduktiva angreppssättet, i vissa 
avseenden i studien finns dock också ett inslag av induktion. Vi beskriver även hur studien är 
formad utifrån ett företagsledningsperspektiv, och att sekundär information främst insamlats 
från litteratur och vetenskapliga artiklar. Avslutningsvis riktar vi kritik mot våra sekundära 
källor. 
 
 

2.1 Ämnesval 
 
Vi fick intresse för ämnet bolagsstyrning genom att vi på KPMG:s hemsida läste om förslag 
på aktuella uppsatsämnen. Där stod som förslag att det vore intressant att kartlägga ett flertal 
bolags tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning och se i vilken utsträckning avvikelser 
från koden sker. Vi kom då ihåg att vi hört talas om att Svensk kod för bolagsstyrning ska 
revideras och börja gälla för alla börsnoterade bolag. När vi sedan gick in på Deloittes 
hemsida var det första vi möttes av på startsidan rubriken ”snart omfattas alla bolag av Svensk 
kod för bolagsstyrning”. Ämnet kändes därmed ytterst aktuellt och genom ytterligare studier 
av ämnesområdet väcktes ett intresse hos oss för ämnet bolagsstyrning och hur 
bolagsstyrningen tillämpas i Sverige. 
 
Flera uppsatser finns skrivna sedan tidigare om vad företag i Sverige på A-listan samt större 
företag på O-listan anser om Svensk kod för bolagsstyrning, hur de använt sig av koden samt 
hur införandet av koden gick till. Ingenting fanns dock vid tidpunkten av vårt val av ämne 
skrivet om hur mindre börsnoterade företag som ej omfattades av koden vid införandet av 
denna år 2005 ställer sig till att vid halvårsskiftet 2008 börja följa den då reviderade Svenska 
koden för bolagsstyrning. Vi ansåg därför att det vore intressant att göra en undersökning 
gällande dessa mindre börsnoterade företag och ta reda på deras inställning till Svensk kod för 
bolagsstyrning, samt höra hur de planerade sitt införande av koden.  
 
Jämförelser kan sedan även göras mellan större börsnoterade företags procedurer vid 
införandet av koden 2005 och mindre företags planerande för vilka procedurer och processer 
de ska använda sig av för att införa och följa Svensk kod för bolagsstyrning 2008. Om de 
börsnoterade företag som i dagsläget förbereder ett införande av Svensk kod för 
bolagsstyrning visar sig ha haft hjälp av de större företagens tidigare procedurer vid 
införandet år 2005, så är detta i linje med de tankar Kodgruppen framförde vid sin motivering 
av varför endast företag på A-listan samt större företag på O-listan skulle omfattas av koden 
från och med 2005. Tanken var således att kostnaden för införandet av en Svensk kod för 
bolagsstyrning till största del skulle falla på de största bolagen17.   
 
Vi ansåg därför att en studie inom ovan nämnda ämnesområde skulle kunna bidra med 
intressanta synpunkter från företagen själva om synen på en reviderad Svensk kod för 
bolagsstyrning, samt om införandet av en Svensk kod för bolagsstyrning som omfattar alla 
börsnoterade företag följer delar av de tankar och motiveringar som fanns vid framtagandet av 

                                                
17 Kodgruppen, SOU 2004:46 - Svensk kod för bolagsstyrning, 9. 
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koden år 2004. Vi anser att företag som inkluderas i den kommande implementeringen av 
Svensk kod för bolagsstyrning torde vara intresserade av att veta hur andra företag som 
genomfört en implementering av koden, samt hur andra företag i samma sits som dem själva, 
har handlat. Vi är även av den meningen att Kodgruppen själva kan finna denna uppsats 
intressant och givande. Anledningen till det är eftersom den undersöker en av Kodgruppens 
grundtankar, nämligen att de större företagen skulle bära kostnaden för de mindre företagens 
implementeringsarbete18. 
 

2.2 Förförståelse 
 
Svensk kod för bolagsstyrning kom vi för första gången i kontakt med under tiden som vi 
försökte hitta ett ämne att skriva om. Vi innehar ingen teoretisk förförståelse om ämnet 
förutom den förståelse vi inhämtat under arbetets gång genom att läsa litteratur och artiklar. 
När en förförståelse för ett ämne skapats av till exempel föreläsningar och kurslitteratur 
benämns denna förståelse som andrahandsförståelse19. Vi anser att vår andrahandsförståelse 
för ämnet i princip är obefintlig men att detta inte behöver vara någonting negativt för 
resultatet av studien. Detta då vi således ej påverkas av eventuella förutfattade åsikter om 
ämnet utan kan lättare förhålla oss objektiva genom studiens gång. Dock så kan detta 
självfallet även resultera i något negativt, till exempel kan vår avsaknad av 
andrahandsförståelse påverka vår möjlighet att fullständigt förstå all information som 
respondenterna bidrar med. Om så vore fallet skulle det kunna ge en negativ effekt på 
studiens resultat.  
 
Utöver detta saknar vi arbetslivserfarenhet från arbete med bolagsstyrning och 
implementering utav Svensk kod för bolagsstyrning. Vi anser att detta kan vara positivt i och 
med att vi ej har några förutfattade meningar angående detta och kan gå in i studien med 
öppna sinnen. Denna sorts förförståelse som erhållits genom egna erfarenheter kallas för 
förstahandsförståelse20. 
 
När det gäller de företag som är kopplade till denna studie via de intervjurespondenter som 
deltagit i studien, saknade vi kunskap om dessa företag. Vi hade varken vetskap om att 
företagen överhuvudtaget existerade eller kunskap om vad dessa företag bedriver för rörelse. 
Denna avsaknad av förförståelse för företagen anser vi vara till fördel för studien. 
Anledningen till det är att vi anser att deras avsaknad av förförståelse bidrar till att hålla 
studien objektiv. Dock så bör vi nämna att denna avsaknad av kunskap rörande företagen och 
deras arbete med bolagsstyrning kan leda till att vi som forskare lättare ”köper” 
respondenternas resonemang, anledningen till detta är att vi som sagt saknar insikt och 
kunskap om respondenternas arbete med bolagsstyrning och kan således ej ifrågasätta 
argumenten utifrån de aktuella företagens situation. 
 

                                                
18 Kodgruppen, SOU 2004:46 - Svensk kod för bolagsstyrning, 9. 
19 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 76. 
20 Ibid. 
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2.3 Verklighetssyn 
 
Utifrån vårt problem vill vi ta reda på sex utvalda respondenters inställning till Svensk kod för 
bolagsstyrning och hur de förbereder sig för införandet av koden. Vi avser därigenom att 
förmedla kunskap om förhållandet mellan våra respondenter och Svensk kod för 
bolagsstyrning. Kunskapen vi skapar kommer ej att vara uttolkande och förstående, och våra 
personliga erfarenheter om ämnet är ej väsentliga för studiens utgång. Vi är istället ute efter 
att avbilda verkligheten som den är och därigenom återge respondenternas åsikter på ett 
objektivt sätt samt göra korrekta beskrivningar och förklaringar till respondenternas olika 
svar. Vi anser att det främst är respondenterna i denna studie som tolkar sin verklighet och sitt 
arbete med Svensk kod för bolagsstyrning och att vår egen roll i sammanhanget är mer av 
karaktären att beskriva och visa respondenternas åsikter. Den roll vi åtagit oss tillsammans 
med vårt sätt att återge kunskap utifrån våra respondenters svar gör att vår verklighetssyn är 
att betrakta som positivistisk.21 
 
Vi anser även att det är troligt att resultatet från undersökningen skulle bli detsamma om 
någon annan än vi själva genomfört undersökningen. Anledningen till detta är att 
intervjuguiden är uppbyggd utifrån den teoretiska referensramen som i sin tur i stor del 
baseras på Svensk kod för bolagsstyrning, vilket leder till att intervjuguiden är väl 
strukturerad och förankrad i fakta. Detta, tillsammans med att vi försöker vara så objektiva 
som möjligt i vår studie genom att ej föra nyvunnen kunskap vidare mellan respondenter och 
dessutom försöker vara så sakliga och ifrågasättande mot påståenden utan grund som vi bara 
kan, leder till att uppsatsen även får en positivistisk verklighetssyn i enlighet med hur 
Johansson Lindfors benämner positivism.22  
 

2.4 Angreppssätt 
 
Tidigare forskning finns att tillgå angående bolagsstyrning och forskningsrapporter har 
tidigare skrivits om större företags införande av bolagsstyrningskoden 2005. Vi avser att 
utreda hur ett implementerande av en ej ännu införd reglering planeras, alternativt gått till. 
Detta är således en ny företeelse som kommer att utredas. Vi avser att jämföra resultaten av 
utredningen mot en tidigare inträffad händelse, nämligen större företags införande av Svensk 
kod för bolagsstyrning år 2005. Den företeelse som i dagsläget är under utveckling i form av 
de mindre börsnoterade bolagens införande av Svensk kod för bolagsstyrning jämförs således 
mot en tidigare inträffad företeelse, vilket stämmer väl överens med det deduktiva 
angreppssättet där ett fenomens egenskaper avses att skildras och förklaras genom att visa på 
samband mellan olika företeelser. Kunskap om fenomenet växer sedan fram beroende på 
sambandet mellan företeelserna.23  
 
Genom litteraturstudier om bolagsstyrning och dess form samt om införandet av 
bolagsstyrning i Sverige har vi byggt upp en teoretisk referensram om ämnesområdet. Denna 
teoretiska referensram bygger på tidigare erfarenheter och avser att spegla verkligheten då den 
beskriver Svensk bolagsstyrning och hur koden för bolagsstyrning i Sverige hittills använts 
och utförts. Vi avser sedan att jämföra vår empiriska undersökning mot den skapade 

                                                
21 Lundahl Skärvad, 41-43 
22 Johansson Lindfors, 40. 
23 Ibid., 55. 
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teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen kommer ej att ändras under studiens 
gång utan förblir intakt under hela processen. Detta tillvägagångssätt att först skapa teorier 
som sedan en empiriskt framtagen verklighet jämförs mot präglas av ett deduktivt 
angreppssätt, där forskningen enkelt uttryckt kan sägas gå från teori till empiri24.  
 
Vi avser dock att i viss mån utgå från empirin. Detta då vi inte endast är ute efter att dra 
paralleller om respondenternas syn på införandet av koden mot vår teoretiska referensram. Vi 
vill även ha reda på respondenternas mer allmänna inställning till koden och vad deras 
personliga åsikter är om kodens innehåll, exempelvis om de anser att koden är för 
innehållsfattig eller alltför innehållsrik. I detta fall kommer vi ej att analysera svaren utifrån 
den teoretiska referensramen utan kommer istället att dra slutsatser utifrån våra observationer 
vilket kan sägas ge upphov till ett steg mot induktivt inslag25. Vi vill dock poängtera att 
studien till största del är deduktiv, men med i vissa fall ett induktivt inslag. 
 

2.5 Perspektiv 
 
Vilket perspektiv som forskaren väljer att använda sig av kommer att färga studiens innehåll, 
på grund av detta är det av vikt att läsaren har inblick i vilket perspektiv som studien utgår 
från.26 Vilket perspektiv studien skulle utgå ifrån var ej ett självklart val för oss. Det finns 
flera olika perspektiv som skulle vara intressanta att utgå ifrån. Ett alternativ skulle kunna 
vara att utgå ifrån företagens intressenter exempelvis aktieägarna för att på så sätt förbättra 
förståelsen för hur Svensk kod för bolagsstyrning påverkar dem. 
 
Vi är ute efter att ta reda på de åsikter som representeras av bolagen själva. För att få kontakt 
med respondenter som var insatta och kunniga om Svensk kod för bolagsstyrning samt 
revideringen av koden kontaktade vi företagen via mail och frågade om det fanns någon 
lämplig och kunnig person på företaget att intervjua om detta. Våra respondenter har således 
ej alla samma position inom företagen utan deras befattningar är såväl Vice VD som 
bolagsjurist och Chief Financial Officer m.fl. Dock så anser vi de intervjuade respondenterna 
vara de som deras egna företag anser vara mest lämpliga för att återge företagets åsikter 
angående Svensk kod för bolagsstyrning. Med tanke på respondenternas befattningar samt 
deras förtroende från företaget kan vår studie därför anses skildra synen på koden ur ett 
företagsledningsperspektiv. Detta då vi anser att de intervjuade personerna besitter den 
kunskap som krävs för att kunna representera företagsledningens åsikter och således kan bidra 
till en givande studie. 
 

2.6 Val av teorier 
 
Den teoretiska referensramen har en ganska bred utformning där information återges dels om 
begreppet Corporate Governance till att beskriva utveckling av en kod för bolagsstyrning i 
Sverige och eventuella framtida ändringar. Vi har till så stor del som möjligt försökt ta del av 
vetenskapliga artiklar då de genom noggranna granskningsprocesser innan de publiceras 
normalt kan ses som trovärdiga källor och uppfyller kraven på äkthet. Med äkthet menas att 

                                                
24 Ibid., 55-56. 
25 Allan Bryman, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö:Liber AB.2005). 25 
26 Lundahl Skärvad, 62. 
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artikeln är vad den utger sig för att vara27. I vår teoretiska referensram har vi främst använt 
oss av vetenskapliga artiklar i den första delen om Corporate Governance. Detta då vilket vi 
tidigare beskriver Corporate Governance är ett relativt diffust begrepp som definieras olika av 
olika experter28. Vi har därför vänt oss till vetenskapliga artiklar som vi anser ha uppnått 
kraven på äkthet och är allmänt erkända. För att hitta information om de bakomliggande 
teorier som lagt grunden för Corporate Governance ha vi också använt oss av vetenskapliga 
artiklar samt olika böcker av författare som vi anser vara kunniga och kompetenta inom 
området. Vi har i val av litteratur försökt använda oss av så nyligen skrivna böcker som 
möjlighet då detta stärker aktualitet på studien. 
 
I delarna om hur bolagsstyrning vuxit fram i Sverige och hur Svensk kod för bolagsstyrning 
utformats har vi främst använt oss av artiklar ur balans samt betänkanden och förslag från 
Kodgruppen. Vi har ej kunnat finna några vetenskapliga artiklar på detta område men finner 
dock att Kodgruppen är de som varit ansvariga för utformningen av Svensk kod för 
bolagsstyrning och att basera sig på deras uttalanden är således att betrakta som användande 
av en ursprungskälla. Även vad gäller implementeringsprocessen för företag av Svensk kod 
för bolagsstyrning år 2005 så har vi ej kunnat finna några vetenskapliga artiklar på detta 
område utan har vänt oss till litteratur samt den handbok för implementering som framtagits 
av Mannheimer Swartling. Detta då 13 av de största företagen på Stockholmsbörsen använt 
sig av denna handledning och denna källa är således att betrakta som väldigt aktuell och 
trovärdig. Vi har även använt oss av andra magisteruppsatser skrivna om införandet av svensk 
kod för bolagsstyrning 2005. Detta då vi anser dessa vara av samma trovärdighet samt bidra 
med samma resultat som om vi själva valt att kontakta större bolag för att få reda på 
procedurerna och tillvägagångssätten för deras införande av koden år 2005. 
 
Revideringen av Svensk kod för bolagsstyrning är i dagsläget under utredning och ingenting 
har ännu officiellt publicerats om exakt hur Svensk kod för bolagsstyrning vid halvårsskiftet 
2008 kommer att se ut. Den information vi funnit är från revisionsbyrån Deloitte. Deloitte ska 
under december månad hålla seminarier om införandet av en reviderad Svensk kod för 
bolagsstyrning i både Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi anser dem vara en trovärdig källa 
då de således är delvis ansvariga för att hjälpa de mindre företagen att anpassa sig till kodens 
kommande förändringar. 
 

2.7 Teorisökning 
 
Vi har i vår insamling utav litteratur främst använt oss av de sökmöjligheter som vi genom 
Umeå universitetsbiblioteket har tillgång till. För att minimera risken för att vi genom 
okunskap skulle förlora värdefull information tog vi kontakt med personal på biblioteket. 
Personalen hjälpte oss uppdatera våra kunskaper gällande informationssökning via 
bibliotekets databaser. De databaser som vi sedan använde oss av var Libris, Album, 
Affärsdata, Emerald, Helecon och Business source premier. Utöver dessa använde vi oss även 
av sökmotorn Google och Google Scholar. Några av de sökord som vi under arbetet med 
uppsatsen använt oss av är: Bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning, Implementering, 
Corporate Governance, Transaction cost economics, Stakeholder theory och Agent theory 
m.fl. Vid en sökning på termen Corporate Governance erhöll vi 21678 träffar. Detta ledde till 
att vi fick lov att precisera sökningen. Det gjordes genom att de aktuella sökorden 

                                                
27 Torsten Thurén, Källkritik (Stockholm: Liber AB, 2005), 13 
28 Robert Sevenius, Bolagsstyrning. (Lund: Studentlitteratur AB, 2007), 51-53. 
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kombinerades. Exempelvis Corporate Governance + Agent theory. Genom detta förfarande 
erhöll vi betydligt färre träffar men desto mera relevanta. För sökordet Bolagsstyrning var 
förhållandet det omvända. Denna sökning gav endast upphov till 80 träffar varav flertalet 
utgjordes av tidigare uppsatser inom ämnet. Då antalet träffar var så pass lågt gick vi igenom 
hela listan och valde ut de källor som vi ansåg relevanta för studien. Dessa utgjordes av 
böcker skrivna om just Svensk kod för bolagsstyrning, en handledning vid tillämpning av 
Svensk kod bolagsstyrning skapad av Mannheimer Swartling samt två magisteruppsatser som 
handlar om implementeringsarbete vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning. De 
presenterade sökorden har som sagt kombinerats samt att sökning har skett på både svenska 
och engelska.   
 
2.8 Kritik av sekundära källor 
 
Vid användande av sekundära källor så är det viktigt att kontrollera dessa källor genom att 
låta källorna genomgå en kritisk granskning utifrån vissa kriterier.29 Ett exempel på ett sådant 
kriterium är anledningen till källans existens. En artikel eller bok kan vara tänkt att tjäna ett 
specifikt syfte och på grund av det vara vinklad för att uppnå detta syfte.30 Ett annat kriterium 
är en källas aktualitet. En källas aktualitet granskas genom att kontrollera huruvida källan är 
den senast vedertagna inom dess område. En källa behöver således inte ha förlorat sin 
aktualitet bara för att den är några år gammal, om ej någon ny teori inom området har blivit 
allmänt accepterad inom området så bibehåller källan sin aktualitet.31  
 
Trots att några av de artiklar vi använt oss av i denna studie har några år på nacken anser vi att 
de fortfarande har kvar sin aktualitet. Som ett exempel kan vi ta artikeln som är skriven av 
Cadbury (2000). Den hade ett stort genomslag i Europa och refereras fortfarande till flitigt av 
andra skribenter och vi anser således att dess aktualitet är hög.   
 
Läsare kanske kan reagera på vårt val att använda oss av magisteruppsatser i den teoretiska 
referensramen. Vi är medvetna om att dessa sorters studier inte räknas vara lika tillförlitliga 
som exempelvis doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. Dock så kunde vi ej finna att 
några sådana verk var skrivna om företags interna implementeringsprocesser vid införandet av 
Svensk kod för bolagsstyrning 2005.  Som tidigare nämnts var en av tankarna med att de 
största företagen skulle börja med att följa Svensk kod för bolagsstyrning, att det skulle 
underlätta implementeringen för mindre företag vid ett senare tillfälle. Vi ville undersöka om 
denna tanke var riktig och valde således att inkludera information från magisteruppsatserna i 
den teoretiska referensramen. Vi övervägde att själva undersöka hur företagen gått tillväga 
med implementeringsarbetet 2005 men kom fram till att resultatet av en sådan undersökning 
nog skulle vara mindre tillförlitligt än de resultat som presenteras i de aktuella 
magisteruppsatserna, detta då relativt lång tid har förflutit. 
 
 
 
 
 
                                                
29 Lundahl Skärvad, 224. 
30 Ibid., 226. 
31 Johansson Lindfors, 89. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I den teoretiska referensramen ger vi först läsaren en bakgrund till ämnet Corporate 
Governance genom att definiera begreppet samt redogöra för bakomliggande teorier som 
bidragit till framväxten av Corporate Governance. Vi beskiver sedan framväxten av 
bolagsstyrning i Sverige och anger kortfattat hur Svensk kod för bolagsstyrning i dagsläget är 
utformad. I efterföljande avsnitt redogörs för hur de företag som omfattades av Svensk kod 
för bolagsstyrning från och med 2005 gick tillväga vid införandet av koden. Vi avslutar vår 
teoretiska referensram med att återge vilka tillägg den ej ännu reviderade Svenska koden för 
bolagsstyrning kan komma att bidra med vid halvårsskiftet 2008. Läsaren bör dock bara 
medveten om att revideringen av koden ej ännu är klar men vi fann det ändå intressant för 
läsaren och studien att presentera de hittills förväntade tilläggen. 
 
 

 
 
Vi inleder vår teoretiska referensram med att beskriva begreppet Corporate Governance. Detta 
för att i huvudsak ge läsaren bakgrundsinformation och förståelse för ämnet. Vi går sedan 
vidare och förklarar bakomliggande teorier till Corporate Governance. Anledningen till detta 
är för att senare i studien utreda vilka intressenter, som enligt respondenterna, har nytta av 
Svensk kod för bolagsstyrning och därigenom kunna klargöra om det enligt våra respondenter 
finns upphov till dessa teorier inom Corporate Governance. Vi rör oss i följande del av vår 
teoretiska referensram från ett globalt perspektiv av Corporate Governance till att behandla 
hur Corporate Governance, i fortsättningen kallat bolagsstyrning, utvecklats i Sverige. Vi 
redogör i detta avsnitt för tillkomsten av bolagsstyrning och för utvecklingen av en Svensk 
kod för bolagsstyrning. Detta följs av en redogörelse för syftet med koden samt en kortfattad 
beskrivning av kodens innehåll. Efter avsnittet svensk kod för bolagsstyrning övergår vi till 
hur företagens implementering av Svensk kod för bolagsstyrning gick till år 2005. Att ta reda 
på företags implementeringsprocesser vid detta tidigare införande är ett av vår studies 
delsyften. Genom att svara på delsyftet kan vi senare i studien göra jämförelser mellan mindre 
företags nuvarande tillvägagångssätt för implementering av koden och de tillvägagångssätt 
större företag använde sig av vid införandet av koden år 2005. Vi avslutar vår teoretiska 
referensram med att återge hur arbetet med revideringen av nuvarande Svensk kod för 
bolagsstyrning går till och vilka förändringar och tillägg som är att vänta.  
 

 
Svensk kod för bolagsstyrning 

Kodens innehåll 

Implementering av Svensk 
kod för bolagsstyrning 

Syftet med koden 

 
Corporate Governance 

Agentteorin 

Transaction cost 
economics-teorin 

Intressentteorin 

Av: Brännström & Ådin (2007) Figur 3.1: Teoretisk referensram 
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3.1 Corporate Governance 

3.1.1 Definition av Corporate Governance 
 
Corporate Governance, eller bolagsstyrning som är den svenska översättningen, har i 
praktiken funnits lika länge som det funnits bolag. Studier på ämnet är dock ett relativt nytt 
påfund som tillkom på 1950-talet, och termen bolagsstyrning började användas frekvent så 
sent som på 1980-talet. I Adam Smiths the wealth of nations från 1776 så märks det att även 
om han inte kände till begreppet bolagsstyrning så var han medveten om dess innebörd och 
betydelse.32  
 

“The directors of companies, being managers of other people's money than 
their own, it cannot well be expected that they should watch over it with the 
same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery 
frequently watch over their own.” 33 

 
Det kan sägas att grunden för de moderna bolagsformerna tillkom på 1800-talet och detta 
århundrade anses tillhöra entreprenörerna. 1900-talet i sin tur tillhör management konceptet 
då teorier om ämnet växt fram och undervisats, konsulter inom management tillkommit och 
ämnet överlag upptagit stor tankeverksamhet hos företagen. 2000-talet lutar åt att bli 
århundradet då bolagsstyrningskonceptet blir centralt och får ökad betydelse. Detta då fokus 
har riktats mot legitimiteten och kontrollen av styrandet av bolag ur ett globalt perspektiv.34  
 
Det finns en mångfald olika definitioner av Corporate Governance. Ämnet kan verka så 
abstrakt att inte ens experter på ämnet kan vara säkra på att de använder en gemensam 
definition. Ett problem med att hitta en definition är att ämnet spänner över flera olika teman. 
Schleifer och Vishny definierar bolagsstyrning som de sätt aktieägare säkrar sin avkastning på 
investerat kapital.35 En annan definition som fått stort inflytande i Europa är Cadbury-
rapportens definition:36  
 

”...the system by which companies are controlled and directed.” 37 
 
Målsättningen med bolagsstyrning är inte heller enhetlig. Denna definition delas av flera 
andra. Syftet presenteras ibland även som att säkra företags finansiella överlevnad. Ett mer 
övergripande mål som ser bortom de enskilda företagen är att bolagsstyrningen syftar till att 
skapa samhällsekonomisk effektivitet. Företag är viktiga för samhällekonomin och 
bolagsstyrningen ses därigenom som ett sätt att säkra att företagen ska bidra till samhället på 
ett effektivt sätt.38 Principerna för bolagsstyrning kan anses relevanta för alla typer av företag, 
men fokus inom bolagsstyrningen har framförallt riktats mot börsnoterade bolag. Detta då 
dessa bolag har större betydelse för ekonomin som helhet, samt att information om 
börsnoterade bolag är mer tillgängligt för allmänheten i jämförelse med information angående 
privata bolag. Privata bolag och statligt ägda bolag bör dock även de vara insatta i samt 

                                                
32 R.I Tricker (Corporate Governance- a subject whose time has come) 2000.  
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Shleifer, A. Vishny, R. – survey of Corporate Governance, 737. 
36 Sevenius, 51-53. 
37 Cadbury, A. -The Corporate Governance agenda. (2000), 8 
38 Sevenius, 55. 
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medvetna om bolagsstyrningstrender. Detta då dagens privata och statligt ägda bolag ofta ses 
som morgondagens publika bolag.39   
 
Viktigt för att förstå bolagsstyrningsbegreppet är också att identifiera de inblandade aktörerna 
i bolagsstyrningen. Aktieägarna anges enligt de flesta definitioner av bolagsstyrning som den 
centrala gruppen i bolagsstyrningen. Andra aktörer som nämns ibland är finansiärer och 
investerare samt potentiella eller framtida aktieägare. Som motpart till aktieägarna anges 
företaget eller företagsledningen. Företagsledning innefattar vanligtvis styrelsen och den 
verkställande direktören samt dennes ledningsgrupp. Det blir således företagsledningen och 
därigenom företaget som ska styras av aktieägarna.40  
 
Ytterligare en aspekt att utröna för att bättre förstå bolagsstyrning är vilka aktiviter 
bolagsstyrningen utför. Det finns återigen många olika förslag. Några exempel på dessa är att 
bolagsstyrningen är till för att kontrollera, styra, ansvara, påverka, utöva inflytande, övervaka, 
försäkra etc. Cadbury-rapportens definitionen som fått starkt genomslag anger dock de 
huvudsakliga bolagsstyrningsaktiviteterna som styrning och kontroll. I Sverige har 
Kodgruppen valt att framförallt betona styrning då kontroll saknas i deras definition.41   
 
En sista aspekt som är värd att nämna för ökad förståelse av bolagsstyrningsbegreppet är 
vilken form bolagsstyrningen har. Olika definitioner här är regler, metoder, system, relationer 
filosofi mm. Bolagsstyrningen uppfattas ofta som en påbjuden norm, exempelvis att en 
oegentlighet inom ett företag kan förklaras med ”bristande bolagsstyrning”, eller att företag 
generellt ska visa ”god bolagsstyrning”. Bolagsstyrningen ses därigenom i många 
sammanhang ordnat som ett regelverk.42   
 

3.1.2. Bakomliggande teorier till Corporate Governance 
 
Bolagsstyrning är som nämnts ett relativt nytt begrepp. Vad som ej är nytt är flera av de 
bakomliggande teorier som lagt grunden till framväxten av bolagsstyrningen. De mest 
centrala teorierna som det inom bolagsstyrning relaterats mycket till och som till stor del 
bidragit till utvecklingen av Corporate Governance är agentteorin, intressentteorin och 
transaction cost economics-teorin.43 Nedan följer en beskrivning av dessa tre teorier bakom 
Corporate Governance. 

  
Figur 3.2, Bakomliggande teorier till Corporate Governance, Mallin, 15. 

                                                
39 Cadbury, A. -The Corporate Governance agenda. (2000), 8.  
40 Sevenius, 55. 
41 Ibid., 56. 
42 Ibid., 57. 
43 Mallin, 9-10. 
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Agentteorin 
Agentteorin behandlar dilemmat då en part, principalen, anställer en annan part, agenten, att 
utföra ett uppdrag. Problem som kan uppstå i detta förhållande är att agenten inte handlar eller 
bara delvis handlar i tron om vad som är bäst för principalen, och istället handlar utifrån vad 
som är bäst för agenten själv. Det kan också uppstå skillnader i riskbenägenhet mellan 
agenten och principalen där agenten inte är villig att ta lagom risker för att uppnå principalens 
vilja. Ytterligare problem som kan uppstå är då agenten och principalen har tillträde till olika 
grader av information vilket i praktiken innebär att principalen kan hamna i underläge mot 
agenten om agenten besitter ett större tillträde till viktig information.44 
 
När agentteorin relateras mot bolagsstyrning är det vanligaste förhållande som nämns att 
aktieägarna ses som principaler, och företagsledningen som agenter. En viktig uppgift för 
bolagsstyrningen blir således att se till att de typer av problem som kan uppstå enligt 
agentteorin minskas. Företagsledningen måste kunna styras och åtgärder måste vidtas för att 
försäkra sig om att företagsledningen inte missbrukar sin maktposition. När agentteorin 
kopplas mot bolagsstyrning så handlar mycket om hur problem kan uppstå när ägarskapet av 
ett bolag separeras från kontrollen gällande bolaget.45 En ensam storägare eller en grupp av 
aktieägare som agerar gemensamt kan lättare öka kontrollen av ett bolag genom att övervaka 
och styra företagsledningen och därigenom få ett avgörande inflytande över företagets beslut. 
Ägarna kan t.ex. förhindra att företagsledningen ger sig in i nya riskfyllda branscher. I företag 
med spritt ägande blir dock handlingsfriheten för företagsledningen större.46 Ur agentteorins 
perspektiv blir det således viktigast med åtgärder för övervakning av styrelsen i bolag med 
spritt ägande, såsom är fallet i t.ex. noterade bolag. 
 
Transaction cost economics - TCE 
Transactions cost economics beskrivs ofta som nära besläktad med agentteorin. Transaction 
cost economics menar dock att det inte går att isolera förhållandet mellan agenten och 
principalen som beskrivs av agentteorin, utan att det finns samband i form av avtal och 
överenskommelser mellan flera av aktörerna som kan kopplas till bolaget.47 Teorin 
utvecklades 1932 av Ronald Coase i och med hans arbete med ”The nature of the firm”.48 
Kärnan av denna teori är att när företag skall bestämma sig för att antingen producera eller 
leja ut arbete så är inte marknadspriset den enda faktorn, utan företaget skall även överväga 
transaktions-, kontrakts-, undersöknings-, och koordineringskostnader när de beslutar om att 
använda antingen interna eller externa resurser.49 Denna modell anses vara mycket passande 
för den interna revisionen hos företag. Den interna revisionen har ansetts skapa bättre 
information till ett bolags ägare än den externa revisionen. TCE skapar en förstålig bild av ett 
bolags interna organisation genom att transaktioner kopplas samman till aktiviteter.50  
 
Intressentmodellen 
Intressentmodellen tar till skillnad från agentteorin hänsyn till en mängd intressenter istället 
för att endast fokusera på aktieägare. Intressenter som inkluderas är de som kan sägas ha 
något intresse av hur det gått för företaget. Dessa kan vara t.ex. anställda, kunder, 
leverantörer, långivare, regeringen samt det lokala samhället.51 Intressen är en viss 
                                                
44 Mallin, 10-11. 
45 Ibid., 11. 
46 Hans Tson Söderström, Ägarmakt och omvandling (Stockholm: SNS Förlag, 2003), 26-27. 
47 Mallin, 12. 
48 Williamson, O. E. – Transaction cost economics: How it works; Were it is headed., 24.  
49 Kumar, K. et al. – The Merchant of Prato-Revisited: Toward a Third Rationality of Information Systems,  203. 
50 Spraakman, G. – Transaction cost economics: a theory for internal audit?, 323. 
51 Mallin, 14. 
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personkategoris ändamål eller förväntningar på företaget. Enligt intressentmodellen 
sammantrålar således flera olika personkategoriers intressen i företaget och det förledande 
med modellen är att alla intressenternas intressen kan tyckas få lika stor rätt att ställa påverka 
och ställa krav på företaget. Modellen kan därför anses i grunden ha ett jämlikhetstänkande 
och en demokratisk utformning. I praktiken får dock modellen en mer hierarkisk utformning 
där vissa grupper, t.ex. aktieägare i större utsträckning får igenom sina krav än andra 
intressentgrupper.52 De intressenter som favoriseras och i störst utsträckning får igenom sina 
krav är de som har störst betydelse för företaget och bidrar med tillgångar som är väsentliga 
för företagets överlevnad. Dessa intressenter får generellt sett igenom både ekonomiska och 
icke- ekonomiska krav. Företags prioritering av intressenter varierar dock och under ett 
långsiktigt perspektiv blir de olika intressentgruppernas intressen uppfyllda till olika grader.53 
 
Enligt modellens grundtankar är det styrelsens uppgift att skapa balans mellan intressegrupper 
genom att fördela bidrag och belöningar och hålla de olika intressegrupperna relativt nöjda. I 
verkligheten ses dock även styrelsen idag som en intressent och inte endast som 
jämviktsskapare. Inom svensk rätt har försök gjorts att rättsligt acceptera intressenterna 
genom att reglera vissa aspekter av relationer med generella principer och låta intressenterna 
själva avtala och reglera mellanhavanden som inte går under tvingande regler.54  
 
Ett företag som tar hänsyn till sina olika intressenter och strävar efter bättre samarbete och 
tillförlitlighet får bättre rykte om sig och därigenom bättre åtkomst till tillgångar som 
kontrolleras av företagets intressenter. Detta leder i sin tur till ökade konkurrensfördelar för 
företaget.55 I bolagsstyrningen är dock den största fokusen på aktieägarens behov och deras 
syfte med investeringen och företagets mål blir att leverera avkastning till dem som investerat 
riskvilligt kapital i företaget. Bolagsstyrningen har därigenom kommit att förknippas 
framförallt med ägarstyrning och fokuseringen på ägarnas behov kan sägas ha medfört att 
intressentmodellen kommit lite i skymundan. Många trender visar dock på en motreaktion och 
inom bolagsstyrning diskuteras en vidare förklaringsmodell som bygger på 
intressentmodellen. Denna modell är tänkt att utgå från de intressegrupper som har en insats i 
företaget och ska ge vidare förståelse för intressegruppers inflytande på företag.56  
 

3.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

3.2.1 Bakgrund 
 
Utvecklingen för bolagsstyrning i Sverige började under tidigt nittiotal. 1992 presenterar 
Aktiespararna Sveriges första ägarpolicy. Den var uppbyggd av olika riktlinjer för att hjälpa 
till med utövandet av ägarrollen när det gäller börsnoterade bolag. Denna ägarpolicy följdes 
sedan upp av liknande utgåvor från många av Sveriges största ägarinstitutioner.57 
 

                                                
52 Sevenius, 86-88. 
53 Jawahar, I.M och Mclaughlin, G.L. Toward a descriptive stakeholder theory: An organizational life cycle     
approach. (2001) s 397. 
54 Sevenius, 86-88. 
55 Huse. M, - Stakeholders expectations of board roles: The case of subsidiary boards., 155. 
56 Sevenius, 89-90.   
57 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument] 
    http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp, 2007-11-13 
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Hösten 2002 tillsatte, som tidigare nämnts, regeringen en kommission kallad 
Förtroendekommissionen. De hade som uppdrag att komma fram till åtgärder för att återställa 
förtroendet för svenskt näringsliv.58 Under 2003 kom Förtroendekommissionen fram till att 
bristfällig bolagsstyrning var en stor del till varför dessa skandaler kunnat inträffa och att en 
svensk kod för bolagsstyrning skulle behöva utvecklas för att råda bot på problemet.59 
Ungefär under samma tid kom Näringslivets Börskommitté (NBK) fram till att en svensk kod 
för bolagsstyrning behövdes. Då det ej ansågs att två olika konkurrerande 
bolagsstyrningskoder vore positivt så togs beslutet att starta ett samarbete mellan NBK och 
Förtroendekommissionen och därigenom skapades Kodgruppen.60 
 
Kodgruppen utnyttjade det faktum att Sverige var relativt sent ute med ett skapande av en 
nationell bolagsstyrningskod genom att låta sig inspireras av liknande koder från andra länder, 
då främst den engelska Combined Code men även andra nordiska bolagsstyrningskoder.61 
Kodgruppen presenterade under våren ett förslag på regeltext gällande bolagsstyrning. 
Därefter gick förslaget ut på remiss under fyra månader. Kodgruppen tog sedan de angivna 
förslagen under beaktning och påbörjade arbetet med att färdigställa den slutgiltiga koden.62 
Efter omarbetning av koden presenterades den slutgiltiga versionen den 16 december 2004 i 
en bilaga i ett betänkande ifrån Kodgruppen kallat SOU2004:130 – Svensk kod för 
bolagsstyrning.63 Efter att Svensk kod för bolagsstyrning hade presenterats bildades i början 
av 2005 Kollegiet för svensk bolagsstyrning som har som uppgift att förvalta, utveckla och 
analysera koden.64 Under våren 2005 kom Aktiemarknadsbolagens Förening och 
Stockholmsbörsen överens om att implementera Svensk kod för bolagsstyrning i 
Stockholmsbörsens regelverk. Enligt dessa skall koden användas av företag noterade på A-
listan (Large Cap) samt för företag med ett marknadsvärde som överstiger 3 miljarder 
kronor.65 Reglerna började gälla från och med den 1 juli 2005.66 En del företag hade dock 
börjat med förberedelser för implementering av koden redan innan det första förslaget 2004 
och många andra började i och med det första förslaget lades fram.67 
 

3.2.2 Syfte med koden 
 
Syftet med Svensk kod för bolagsstyrning är att medverka till en bättre styrning av våra 
svenska bolag. Kodgruppen anser att koden, trots att koden främst inriktar sig mot 
börsnoterade bolag, även är till gagn för andra typer av bolag då de börsnoterade bolagen kan 
fungera som en förebild för övriga bolag och på så sätt verka för en förbättrad bolagsstyrning 
även i de icke börsnoterade bolagen.68 Kodgruppen anser att detta är tänkt att förstärka 
näringslivets effektivitet och konkurrenskraft samt att öka förtroendet på och för den svenska 
                                                
58 Rolf Skog, ”10år efter Cadbury: En svensk kod för bolagsstyrning” Balans nr4, (2004): 12 
59 Skog, 18-19.   
60 Ibid., 17. 
61 Ibid., 19-20. 
62 Ibid., 9. 
63 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument]     
http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/2006/SOU2004_130.pdf, 2007-11-13 
64 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument] 
http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000075.asp, 2007-11-13 
65 Skog, 28. 
66 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument] 
http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp, 2007-11-13 
67 Skog, 9. 
68 Carl Svernlöv, Bolagskoden: Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. 
(Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2005), 25. 
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kapitalmarknaden.69 Ytterliggare syfte med koden är att öka kunskapen och förtroendet hos 
utländska aktörer för den svenska bolagsstyrningen och på så sätt förbättra det svenska 
näringslivets tillgång till utlandsbaserat riskkapital.70     
 
De vägledande principerna för Kodgruppen under arbetet med att utveckla koden har varit: 
 

• att skapa goda premisser för en ansvarstagande och aktiv ägarroll, 
• att skapa ett väl balanserat maktförhållande mellan ägare, styrelse och företagsledning, 
• att skapa en tydlig uppdelning av roller och ansvar för lednings- och kontrollorganen,  
• att se till så att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas praktiskt,  
• att skapa en så stor insyn i företaget som möjligt för ägare, kapitalmarknaden och 

samhället i övrigt.71 
 

3.2.3 Följ eller förklara principen 
 
Svensk kod för bolagsstyrning är en del av en självreglering av det svenska näringslivet. 
Koden bygger på en princip som kallas för följ eller förklara. Grunden för denna princip lades 
i England av Cadbury-kommittén och har sedan effektivt använts av börsnoterade bolag där. 
Principen används även i flera andra europeiska bolagsstyrningskoder. Följ eller förklara 
principen innebär att företag har rätten att avvika från kodens rekommendationer men skall då 
informera och motivera varför de har gjort detta. Vad som anses godtagbart att icke efterfölja 
behövs enligt Kodgruppen ej bestämmas av någon specifik instans utan sköts bäst av 
marknaden själv.72 Kodgruppen menar även att det kan visa på god bolagsstyrning om företag 
just avviker från att följa vissa regler då alla regler kanske inte passar överens med det 
enskilda företaget.73 
 
Om Kodgruppen hade använt sig utav tvingande regler istället för principen om följ eller 
förklara så skulle kodens ambitionsnivå enligt dem ha blivit lidande. Detta beror på att 
tvingande regler skulle ha behövts läggas på en sådan nivå som det vore rimligt att begära av 
alla företag att följa oberoende av situation och tillfälle. Genom principen följ eller förklara 
kunde kraven istället läggas på en nivå som leder till god bolagsstyrning samtidigt som 
beaktning togs för att alla företag är olika.74  
 
Svensk kod för bolagsstyrning deklarerar ej för några särskilda sanktioner i fall där avvikelser 
av densamme ej motiveras eller motiveras på ett tvivelaktigt vis. Dock så kan sådana 
avvikelser leda till civilrättsliga sanktioner om företaget genom avvikelsen bryter mot 
Stockholmsbörsens noteringsavtal. Stockholmsbörsen framhåller att då det är följ eller 
förklara principen som företagen skall använda sig av så är det i första hand marknaden som 
skall avgöra om en motivering till en avvikelse är acceptabel eller ej, de nämner även att dess 
egen övervakningsfunktion till viss utsträckning kommer att övervaka hur företagen följer och 
tillämpar koden.75 

                                                
69 Svernlöv, 25. 
70 Svensk kod för bolagsstyrning, 8. 
71 Skog, 23. 
72 Ibid., 24. 
73 Svensk kod för bolagsstyrning, 10. 
74 Betänkande av Kodgruppen, SOU 2004:130, 53. 
75 Svernlöv, 34. 
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3.2.4 Kodens innehåll 
  
Den största förändring för bolagsstämman, när företag börjar följa koden, är att denna skall 
utse ett nytt bolagsorgan kallad valberedning. Valberedningen skall vara skiljt från bolagets 
övriga styrelse. Ytterliggare skillnader vid stämman är att ökade krav på förhandsinformation 
har införts. I och med detta får aktieägare bättre information om hur de kan få ett ärende 
behandlat på stämman. Denna information skall av bolaget presenteras via dess hemsida. Det 
har även blivit skarpare krav och bestämmelser gällande vad bolagsstämman skall besluta om, 
och vilka som måste närvara under stämman.76  
 
Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar även att bolag skall inrätta ett revisionsutskott. 
Revisionsutskottets uppgifter består bland annat av att fortlöpande hålla möten med bolagets 
revisorer för att diskutera revisionens omfång och ändamål och diskutera bolagets ställning 
till de gällande riskerna.77  
 
Valberedning 
Alla bolag skall ha en valberedning för att företräda dess aktieägare. Hur valberedningen är 
sammansatt skall beslutas av bolagsstämman. Valberedningen måste bestå av minst tre 
ledamöter men majoriteten av dessa får ej bestå av styrelseledamöter inom det aktuella 
bolaget. Valberedningen har som uppgift att förbereda bolagsstämmans beslut angående 
exempelvis styrelsetillsättning.78  
 
Tillsättning av styrelse 
Valberedningen skall bedöma styrelsens kompetens och hur väl de uppfyller de krav som 
ställs samt ge rekommendationer gällande behovet av rekrytering och passande kandidater.79  
 
Styrelsens uppgift 
Styrelsen har som uppgift att sköta förvaltningen för bolagets aktieägare. Att tillgodose 
aktieägarnas intressen är styrelsens främsta uppgift. Detta sköter styrelsen genom att ange 
övergripande mål och strategier för bolagets verksamhet, utvärderar ledningen av bolaget och 
arbeta för ökad transparens och saklighet i rapportering av information.80 
 
Styrelsens sammansättning 
För styrelsen gäller det att storleken anpassas så att det är möjligt att använda och utveckla 
arbetsprocesser som både är enkla och effektiva. Den skall vara sammansatt på ett sådant sätt 
att den präglas av kompetens, mångsidighet och av erfarenhet. Styrelsen skall bestå av en 
majoritet av oberoende ledamöter.81 
 
Arbetsform 
De lagstadgade instruktioner till styrelsen i formen av arbetsordning, instruktioner till 
verkställande direktör samt instruktioner angående rapportering skall vara så pass tydliga att 
de kan fungera som styrdokument för styrelsen. Styrelsen skall minst en gång per år 
undersöka om så är fallet. Styrelsen skall även kontinuerligt utvärdera den verkställande 

                                                
76 Betänkande av Kodgruppen, SOU 2004:130, 11. 
77 Ibid., 19. 
78 Svensk kod för bolagsstyrning, 20. 
79 Ibid., 21. 
80 Svensk kod för bolagsstyrning, 23-24. 
81 Ibid., 24. 
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direktörens arbete och speciellt behandla denna fråga minst en gång per år. Vid dessa tillfällen 
får ej någon ur bolagsledningen delta.82 
   
Styrelseordförande 
Styrelseordförande har som uppgift att leda och organisera det arbete som bedrivs av 
styrelsen. Denne är ansvarig för att se till att styrelsen erhåller den utbildning som krävs för 
att de skall kunna bedriva sina åtaganden på ett effektivt vis. Styrelseordföranden skall även 
vara den som för fram aktieägarnas åsikter till styrelsen. Styrelseordföranden skall dessutom 
ha fortlöpande kontakt med den verkställande direktören för bolaget.83 
 
Intern kontroll 
Styrelsen skall en gång per år presentera en rapport beskrivande hur den interna kontrollen 
inom bolaget är organiserad. Rapporten skall inkluderas i rapporten gällande bolagsstyrning 
som skall inkluderas i bolagets årsredovisning. Styrelsen behöver ej uttala sig huruvida den 
interna kontrollen fungerat väl.84  
 
Verkställande direktören 
Styrelsen skall från den verkställande direktören erhålla saklig och väsentlig information som 
de kan basera sina beslut utifrån. Den verkställande direktören skall även informera styrelsen 
löpande angående utvecklingen av bolagets verksamhet. Om den verkställande direktören har 
ytterligare uppdrag utanför bolaget skall styrelsen ge sitt godkännande för dessa.85 
  
Ersättning till bolagsledning 
Bolagets styrelse skall upprätta ett ersättningsutskott som har till uppgift att förbereda frågor 
angående bolagsledningens anställningsvillkor och ersättningar. Styrelsens ordförande har rätt 
att även vara ordförande i ersättningsutskottet men resterande ledamöter skall vara oberoende 
mot bolaget och dess ledning. Förslag som utarbetats av ersättningsutskottet skall av styrelsen 
presenteras under ordinarie bolagsstämma och beslut rörande dessa förslag skall där tas.86 
 
Bolagsstyrningsrapport 
I bolagets årsredovisning skall det bifogas en speciell rapport gällande bolagets 
bolagsstyrning. I rapporten skall bolaget beskriva att och hur de tillämpat Svensk kod för 
bolagsstyrning samt vilka regler de avvikit ifrån. Tydliga motiveringar skall presenteras för de 
eventuella avvikelserna. I denna rapport skall det även ingå information angående hur 
styrelsen säkerställer kvaliteten på bolagets finansiella rapporter samt hur de kommunicerar 
med bolagets utnämnde revisor. En speciell avdelning gällande bolagsstyrningsfrågor skall 
finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Där skall information finnas om de aktuella 
förhållanden som presenteras i bolagsstyrningsrapporten.87 
 

                                                
82 Ibid., 27-28. 
83 Ibid. 
84 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, [www dokument] 
http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/PressreleaseomIKUT060906.pdf, 2007-11-16 
85 Svensk kod för bolagsstyrning, 32. 
86 Ibid., 27. 
87 Svensk kod för bolagsstyrning, 33-34. 
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3.3 Implementering av Svensk kod för bolagsstyrning 2005 
 
Tidigare studier inom ämnet har undersökt hur företag på A-listan samt företag på O-listan 
med börsvärde över 3 miljarder kronor gick tillväga med implementeringen av svensk kod för 
bolagsstyrning år 2005. Dessa studier visar på att företagen har använt sig av olika sätt för att 
förbereda sig inför implementeringen.  
 
3.3.1 Tidigare åtgärder 
 
Utifrån tidigare studier relaterade till implementering av Svensk kod för bolagsstyrning har vi 
kunnat identifiera sex olika åtgärder som företag har genomfört under förberedelsearbetet för 
den kommande bolagsstyrningskoden. 
 

• Påverka kodens utformning 
• Interna arbetsgrupper 
• Extern hjälp i form av jurist 
• Anlitande av revisionsbyrå  
• Utbildning av styrelsen 
• Gemensam utformning av en implementeringshandbok 

 
Påverka kodens utformning 
Många företag hade vetskap om att en implementering utav Svensk kod för bolagsstyrning 
skulle införas och de deltog även i remissförfarandet genom att lägga fram synpunkter och 
förslag på hur koden borde se ut.88 Detta deltagande sågs också ge resultat och Kodgruppen 
gav vika för sin önskan angående exempelvis vissa frågor som åsidosatte svensk praxis89 
Önskan om synpunkter på ändring av koden för att bättre passa mindre aktiebolag angående 
implementeringen av ny kod 2008 har redan offentliggjorts. Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning gav företag möjligheten att lämna synpunkter på deras webbplats till och med 
15 oktober, 2007. Utkastet till den reviderade koden kommer att vara klart i början av 2008 
och då kommer även ytterligare möjlighet att ges för intressenter att lämna synpunkter och 
diskutera utkastet.90   
 
Interna arbetsgrupper 
Flera företag som var på väg att implementera Svensk kod för bolagsstyrning valde att bilda 
interna arbetsgrupper med målet att få företaget att följa nämnda kod. I huvudsak bestod dessa 
grupper av personal från internrevisions- och juridiska avdelningar men representanter från 
avdelningar såsom ekonomi, personal och finans var även representerade inom vissa företag.91 
Företagen gick då i arbetsgruppen tillsammans igenom t.ex. en checklista för att se vad som 
behövde anpassas för den svenska koden för bolagsstyrning.92 
Extern hjälp i form av jurist 
                                                
88Gabrielle Bergquist, Maria Lorentz, Magisteruppsats, Lund, Svensk kod för bolagsstyrning – En studie av 
börsnoterade företags interna implementeringsprocesser,  53. 
89 Jessica Johansson, Veronica Olsson, Magisteruppsats, Borås, Implementering av Svensk kod för 
bolagsstyrning, 31. 
90 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Pressmeddelande [www dokument] 
http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Release_ny_kod_070923.pdf , 2007-09-23 
91 Gabrielle Bergquist, Maria Lorentz, Magisteruppsats, Lund, Svensk kod för bolagsstyrning – En studie av 
börsnoterade företags interna implementeringsprocesser, 54 - 55 
92 Jessica Johansson, Veronica Olsson, Magisteruppsats, Borås, Implementering av Svensk kod för 
bolagsstyrning, 31. 
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Lindex, KappAhl och Castellum är exempel på större företag som alla tre, vid 
implementeringen av koden 2005, valde att anlita en jurist att gå igenom vad som menades 
med koden och för att undersöka vad företagen behövde utföra alternativt justera. Juristen har 
även setts bli ansvarig för företags externa förmedling av information om 
bolagsstyrningskoden via ett företags hemsida, samt även att skriva hela 
bolagsstyrningsrapporten.93   
 
Anlita en revisionsbyrå 
Företaget Wallenstam valde att lägga ut uppdraget till en revisionsbyrå för att erhålla 
information kring nödvändiga åtgärder.94 Denna åtgärd är i dagsläget aktuell för flertalet 
företag enligt revisionsbyrån Deloittes hemsida.95  
 
Utbildning av styrelsen 
Gunnebo valde att utbilda sin styrelse om Svensk kod för bolagsstyrning genom att låta dem 
genomgå en utbildning i ämnet tillhandahållen av Stockholmsbörsen.96 Via utbildningen fick 
styrelsen kunskap om vad Svensk kod för bolagsstyrning reglerade samt hur dessa regler 
praktiskt kunde komma att påverka styrelsens arbete.97 
  
Gemensamt framtagande av implementeringshandbok 
Tretton stora företag, däribland t.ex. Skanska AB, NCC AB och L M Ericsson, valde att 
tillsammans anlita advokatbyrån Mannheimer Swartling för att tillsammans med dem utarbeta 
en handledning vid tillämpande av koden. Första versionen av handledningen publicerades 
under mars 2005.98 Handledningen går stegvis igenom den svenska koden för bolagsstyrning 
punkt för punkt och kommenterar löpande till varje punkt i bolagsstyrningskoden även hur de 
olika rekommendationerna förhåller sig till gällande rätt. Efter jämförelser med gällande rätt 
följer även kommentarer om praktisk tillämpning för varje rekommendation i koden. I råden 
om hur koden praktiskt skall tillämpas ges exempel på situationer då avvikelser från koden 
kan bli aktuella, samt mer ingående förklaringar om kodens innebörd.99 Mannheimer 
Swartling avslutar sin handledning med att presentera en checklista för tillämpning av koden. 
Checklistan är framtagen för att bättre se vilka förhållanden och händelser som inträffar för ett 
bolag under ett år med avseende på koden, och vissa åtgärder enligt koden finns således 
upptagna under flera rubriker i checklistan. Checklistan behandlar ej andra regler såsom t.ex. 
ABL.100  
  

                                                
93 Ibid., 45. 
94 Ibid., 31. 
95Deloitte [www dokument] 
http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D89404%2526cid%253D174454,00.html 
96 Jessica Johansson, Veronica Olsson, Magisteruppsats, Borås, Implementering av Svensk kod för 
bolagsstyrning, 45. 
97 Ibid., 36-37. 
98 Mannheimer Swartling, Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning, (2006), 6. 
99 Ibid. 11-88. 
100 Mannheimer Swartling, Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning, (2006), 89-106. 
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3.4 Införandet av reviderad Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att den nuvarande koden för svensk 
bolagsstyrning ska revideras och börja gälla för alla noterade bolag vid halvårsskiftet 2008. 
Detta medför att antalet bolag som använder sig av bolagsstyrningskoden kommer att öka från 
ca 100 bolag till alla ca 325 bolag som idag är börsnoterade i Sverige. Bakgrunden till 
Kollegiet för svensk bolagsstyrnings beslut är den rekommendation från Kodgruppen 2004 
som angav att bolagsstyrningskoden efter några år borde utvidgas och börja gälla för alla 
noterade bolag istället för att som inledningsvis bara innefatta de större noterade bolagen.101  
 
Ändringarna i bolagsstyrningskoden kommer att baseras på EU:s omarbetade åttonde direktiv. 
Ett syfte med direktivet är att frambringa harmoniserade minimiregler om lagstadgad revision 
inom EU. Statens offentliga utredningar (SOU) har baserat på EU:s åttonde direktiv tagit fram 
ett delbetänkande om hur innehållet i det åttonde direktivet ska genomföras i Svensk rätt. 
Betänkandet innehåller en utredning som leds av före detta justitierådet Bo Svensson. 
Utredningsarbetet pågår i dagsläget fortfarande för fullt, men utredningen har hittills lagt fram 
flera förslag på hur lagstiftningen i Sverige ska harmoniseras med EU:s åttonde direktiv. 
Förslagen från utredningen kommer således att påverka svenska företag samt företag med 
verksamhet i Sverige.102 
 
De ändringar utredningen rekommenderar för att harmonisera svensk rätt med EU:s åttonde 
direktiv är: 
 
• En bestämmelse bör införas som innehåller en huvudregel om att företag, vilkas 

överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska ha en 
revisionskommitté. Denna revisionskommitté ska bestå av styrelsemedlemmar som ej 
ingår i företagsledningen. Krav ska också ställas på att minst en medlem av en sådan 
revisionskommitté ska vara oberoende och ha revisions- eller redovisningskompetens. 
Alternativ ska dock ges för börsnoterade bolag att låta revisionskommitténs funktioner 
utövas av hela styrelsen. Detta om det börsnoterade företaget i sin senaste års- eller 
koncernredovisning uppfyller minst två av följande tre kriterier:103 

 
- medeltalet för antal anställda har understigit 250 st. 
- den redovisade nettoomsättningen för företaget har ej överstigit 50 miljoner euro. 
- Den redovisade balansomslutningen för företaget har ej överstigit 43 miljoner 

euro. 
 
Om bolaget har en revisionskommité eller om styrelsen utför revisionskommitténs 
uppgifter ska framgå av förvaltningsberättelsen.104 
 

• Utredningen anser att revisionskommitténs uppgifter även bör regleras i lag. Genom 
denna bestämmelse ska revisionskommittén övervaka den finansiella rapporteringen, 
effektiviteten i företagets interna kontroll och inom eventuell internrevision samt 

                                                
101 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Pressmeddelande [www dokument] 
http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Release_ny_kod_070923.pdf , 2007-09-23 
102 Deloitte [www dokument] 
http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D89404%2526cid%253D174454,00.html, 2007-11-14 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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företagets riskhanteringssystem. Kommittén ska även se över den lagstadgade revisionen 
av speciellt årsbokslut och koncernredovisning och övervaka samt granska 
självständigheten och opartiskheten hos den kvalificerade revisorn/registrerade 
revisionsbolaget. För att försäkra sig om självständighet och opartiskhet ska särskilt 
tillhandahållandet av tilläggstjänster till revisionsklienten ses över.105 

 
• Revisionskommittén bör enligt en bestämmelse biträda valberedningen när ett förslag till 

revisor tas fram.106 
 

- EU:s åttonde direktiv kräver att revisorn ska rapportera till revisionskommittén 
angående viktiga punkter i den lagstadgade revisionen och speciellt om faktiska 
brister som uppstår i den interna kontrollen av finansiella rapporteringen. En 
bestämmelse bör därför införas som reglerar rapporteringsskyldighet från revisorn 
gentemot revisionskommittén. Denna bestämmelse är inte till för att påverka själva 
revisionen utan rapporteringsskyldigheten hänför sig till brister i den interna 
kontrollen som uppmärksammats av revisorn och som ligger inom ramen för den 
lagstadgade revisionen eller tilläggsuppdrag. Därigenom anser utredningen att 
kraven om revisorns rapporteringsskyldighet i aktiebolagslagen med flera lagar bör 
ändras.107 

 
• Den reviderade svenska koden för bolagsstyrning ska gälla för alla börsnoterade företag 

som tillhör stockholmsbörsen och NGM Equity från halvårsskiftet 2008. ”Comply or 
explain” gäller för koden vilket innebär att om företag inte följer reglerna i koden är de 
skyldiga att förklara varför de avvikit från reglerna. Enligt en av kodens grundstenar löper 
företag som inte presenterar rimliga motiv till varför de avvikit från koden risk att drabbas 
av sämre förtroende på kapitalmarknaden, vilket kan få en negativ effekt på bolagets 
värde. 108 

 
Samspelet mellan det uppdaterade lagarna och den svenska koden för bolagsstyrning kommer 
att bli en viktig fråga för företagen. Detta då den svenska koden för bolagsstyrning kommer 
att tillämpas även efter att lagändringarna avseende EU:s åttonde direktiv trätt ikraft. 
Utredningen föreslår att lagkraven bör tas bort då den svenska koden för bolagsstyrning blivit 
harmoniserad med EU:s åttonde direktiv, och marknaden får således bli självreglerande.109 
 
 

                                                
105 Deloitte [www dokument] 
http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D89404%2526cid%253D174454,00.html, 2007-11-14 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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4. PRAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt vid insamlingen av primärdata. Vi 
genomförde totalt sex intervjuer med företag på Stockholmsbörsens Small Cap-lista samt 
NGM Equity. Vi redogör nedan för vår urvalsprocess och våra respondentval, hur 
intervjuerna förbereddes, genomfördes och sammanställdes samt vilken kritik som kan riktas 
mot våra primärdata. 
 
 

4.1 Val av metod 
 
Utifrån vår problemställning ansåg vi att en kvalitativ metod var det bästa valet. Anledningen 
till det är att kvalitativa metoder brukar rekommenderas när forskare är ute efter att få en 
djupare förståelse för ett problem men som inte är ute efter att göra generaliseringar som 
sträcker sig utanför undersökningsgruppen110. Anledningen till att vi ej valde att använda oss 
av en kvantitativ metod är att vi inte var ute efter att mäta något utan mer åt hållet att beskriva 
och visa. Att vi använder oss av en kvalitativ metod av just denna anledning stöds av 
Halvorsen som säger att kvalitativt genererad data kan ej mätas på samma sätt som den 
kvantitativa utan den berättar istället om egenskaperna hos studieobjekten111.  Då vi var ute 
efter att erhålla information angående hur företag arbetar med förberedelser inför införandet 
av Svensk kod för bolagsstyrning ansåg vi som sagt att en kvalitativ metod vore den bästa 
metoden för detta. 
 
De vanligaste förfarandena vid kvalitativa studier är intervjuer samt observationer.112 Om en 
forskare är ute efter att studera något i sitt naturliga element brukar observationer vara det 
vanligaste valet.113 Intervjuer används ofta när forskaren önskar undersöka något som redan 
ägt rum eller om en forskare ej kan studera det aktuella fenomenet på egen hand. Vid sådana 
situationer vänder sig då forskare till personer som besitter det som kallas förstahandskunskap 
inom det aktuella ämnesområdet.114 Eftersom företags förberedelsearbete inför införandet av 
Svensk kod för bolagsstyrning vore väldigt komplicerat att observera på egen hand valde vi 
att använda oss av intervjuer för att på så sätt kunna ta del av den kunskap som finns hos 
personer med förstahandskunskap inom ämnet.  
 

4.2 Val av studieobjekt 
 
Ett av de viktigaste stegen i en undersökning är att få tillgång till en social miljö som är 
relevant för den problemformulering som skall besvaras.115 Den sociala miljön representeras i 
vårt fall av respondenter som kan anses besitta den kunskap som krävs för att kunna ge svar 
på vår problemformulering, samt representerar företag som vid halvårsskiftet 2008 för första 
gången blir tvungna att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
                                                
110 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början (Lund: Studentlitteratur AB, 2006), 21. 
111 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod.(Lund: Studentlitteratur AB, 1992), 78. 
112 Eliasson, 22. 
113 Halvorsen, 84. 
114 Ibid., 85. 
115 Bryman, Bell, 336. 
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Vi är i vår undersökning ej ute efter att generalisera våra resultat och vår empiri ska således ej 
anses representera företags åsikter i allmänhet. Vi har därför i vårt val av respondenter använt 
oss av ett så kallat avsiktligt urval. Ett avsiktligt urval sker på basis av respondentens relevans 
och teoretiska avsikt. Detta innebär att vilken grupp eller informationsenhet som helst kan 
väljas där det kan antas att kunskap om det aktuella problemet föreligger116. 
 
I vårt val av respondenter skickade vi ut ett mail till företag på NGM Equity samt 
Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Vi kunde även ha vänt oss till företag på 
Stockholmsbörsens Mid Cap-lista som ej har ett börsvärde som överstiger 3 miljarder kr. Vi 
ansåg dock att det inte fanns någon anledning för oss att vända oss till dessa större företag då 
sannolikheten är större att de redan använder sig av Svensk kod för bolagsstyrning och gjort 
det sedan införandet av denna 2005. Genom att vända oss till de mindre företag som blir 
innefattade av koden från och med halvårsskiftet 2008 anser vi således chansen större att få 
tag i respondenter som nyligen börjat jobba med Svensk kod för bolagsstyrning och förbereda 
sig för det kommande införandet av denna.  
 
Vi skickade som sagt ut ett mail till stora delar av företagen på NGM Equity samt 
Stockholmsbörsens Small Cap-lista. I mailet förklarade vi kortfattat vilka vi var samt vår 
uppsats huvudsakliga ämnesområde och problemformulering. Anledningen till vårt val att på 
en gång skicka ut mail till ett relativt stort antal företag på de utvalda börslistorna och således 
ej kontakta utvalda företag ett åt gången var att vi misstänkte att många av företagen ännu inte 
börjat fundera på deras framtida tillämpning av koden. Att kontakta en mindre grupp företag 
för att sedan få besked om att de ej ännu är insatta i ämnet skulle således kunna bli väldigt 
tidskrävande. 
 
Vi fick efter vårt utskick av mail relativt många svar av företagen. Som vi misstänkte var 
dessa av blandad karaktär. Utifrån de svar vi fick valde vi ut de respondenter som visat på 
mest intresse om ämnet samt vilkas företag i dagsläget börjat förbereda sig för införandet av 
Svensk kod för bolagsstyrning. Dessa respondenter kontaktades sedan via telefon varvid en 
överenskommelse om en passande intervjutid kunde fastställas.   
 

4.3 Val av respondenter 
 
I våra utskickade mail till företagen på NGM Equity och Stockholmsbörsens Small Cap-lista 
skrev vi att vi efterfrågade att få intervjua en person på företaget som var kunnig om Svensk 
kod för bolagsstyrning samt insatt i det egna företagets pågående införing eller kommande 
införing av denna. Positionerna för respondenterna inom företagen varierar således. Av de sex 
respondenter vi valt att undersöka är två respondenter ekonomichefer på sina respektive 
företag. Två av respondenterna har på sina företag titeln bolagsjurist. Utöver dessa 
respondenter har vi intervjuat en Chief financial officer och en Vice VD/Chief financial 
officer.  
 
Vi anser det faktum att olika respondenterna besitter olika positioner inom sina företag inte 
ska påverka studiens utgång. Det är företagen själva som fått möjligheten att utse en 
representant för sitt företag och vi utgår således från att företagen utsett den mest lämpliga 
personen för att återge företagets åsikter. Skillnader mellan kvalitet och utförlighet mellan 
respondenternas svar anser vi bero på att de olika företagen kommit olika långt i sitt arbete 

                                                
116 Johansson Lindfors, 99 
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med införandet av Svensk kod för bolagsstyrning, och således ej bero på att de intervjuade 
respondenterna har olika positioner inom sina företag.  
 

4.4 Utformning av semistrukturerad frågeguide 
 
När det kommer till själva intervjuförfarandet inom kvalitativ forskning är de vanligaste 
intervjuformerna ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer 
har en benägenhet att likna ett vanligt samtal. I vissa fall ställs endast en enda fråga och sedan 
tillåts respondenten att svara och fritt utveckla sin tankegång.117 För semistrukturerade 
intervjuer är upplägget annorlunda. För denna sorts intervjuer använder sig forskaren utav 
något som vanligtvis kallas för intervjuguide. Denna guide innehåller ämnen som ämnas 
beröras under intervjun. Anledningen till att metoden kallas semistrukturerad är att frågorna i 
guiden ej behöver ställas i någon specifik ordning samt att respondenten ges stort spelrum för 
att utforma sina svar. Även frågor som ej är inkluderade i guiden kan ställas om forskaren gör 
så i samband med något som respondenten sagt.118 Då intervjuerna skulle vara kopplade till 
företagens arbete med Svensk kod för bolagsstyrning valde vi att använda oss av en 
semistrukturerad intervjumetod. På detta sätt kombinerades den ostrukturerade intervjuns 
egenskap av att påminna om ett samtal med en lättare sorts överenskommelse mellan 
intervjuparterna angående vad frågorna skulle behandla119.  
 
Vid skapandet av intervjuguiden utgick vi ifrån den teoretiska referensramen. Det gjorde vi 
för att säkerställa att intervjuguiden speglar det som vi avser att analysera120. Som exempel på 
hur detta gått till kan vi ta de bakomliggande teorierna till Corporate Governance som 
presenterades i den teoretiska referensramen. Dessa teorier ledde fram till att vi utvecklade 
frågan: Vilka tror ni har mest nytta av att Svensk kod för bolagsstyrning följs? Ett annat 
exempel på detta är hur den del av den teoretiska referensramen som berör implementering av 
koden som ledde fram till frågor som exempelvis: I vilken utsträckning är ni beredda att 
engagera er i utformningen av den nya koden och lämna synpunkter på det utkast som 
presenteras i början av nästa år? 
  
Frågorna som formulerades är av öppen karaktär och intervjuguiden i sig är semistrukturerad. 
Att intervjuguiden är semistrukturerad leder till att forskare kan leda sina respondenter så att 
intervjun i slutändan behandlar de ämnesområden som är vitala för en studies frågeställning. 
Anledningen till att valet föll på öppna frågor är att vi ville förmå respondenterna att fritt 
berätta om sina synpunkter och kunskaper om ämnet121. 
 
Vår intervjuguide inleddes med enklare frågor, till exempel bad vi respondenterna berätta om 
sig själva och företaget de arbetade vid. Anledningen till att vi började guiden på detta sätt för 
att sedan mera inrikta oss mot frågor som är bättre kopplade till den teoretiska referensramen 
och vår frågeställning är att vi försökte få respondenterna att känna sig avslappnade i 
situationen vilket har en förmåga att leda till mera uppriktiga svar122.  

                                                
117 Bryman Bell, 362-363. 
118 Ibid., 363. 
119 Ibid. 
120 Karin Wideberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur AB, 2002), 68. 
121 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur AB, 1997), 137. 
122 Kvale, 124-125. 
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4.5 Förberedelser samt genomförande av intervjuer 
 
Innan vi genomförde intervjuerna provade vi intervjuguiden genom att vi genomförde två 
intervjuer med varandra. Vi kom till slutsatsen att frågorna fungerade väl och att de ej skulle 
vara svåra att förstå för någon som är någorlunda insatt i ämnet. Provintervjuerna tog cirka 30 
minuter att genomföra, således informerade vi respondenterna att intervjuerna troligen skulle 
ta denna tid i anspråk. 
 
För att lättare kunna bearbeta intervjuerna valde vi att spela in samtliga på band. Genom att 
banda intervjun kan intervjuare rikta all uppmärksamhet mot respondenten och vad denne 
förmedlar123. Detta stämde enligt oss väl och intervjuerna flöt på bra och vi kunde fokusera 
kring det som sades utan att spilla energi på att försöka föra anteckningar samtidigt. Jacobsen 
nämner dock att det kan finnas nackdelar med att banda intervjuer. De nackdelar som nämns 
är att respondenten kan börja känna sig obekväm och osäker över att intervjun bandas.124 
Under de intervjuer som genomfördes upplevde vi ej att någon av respondenterna upplevde 
situationen som negativ eller på något sätt var obekväm eller osäker, respondenterna 
uppfattades av oss som avslappnade och tillmötesgående. 
 
Intervjuerna som genomfördes skedde över telefon. Anledningen till detta var företagens 
geografiska läge samt att detta förfarande passade respondenterna bäst då de arbetar under 
pressade tidscheman. Enligt Bryman & Bell medför telefonintervjuer ett antal fördelar. Till 
exempel är telefonintervjuer billigare och enklare att genomföra. Risken att respondenten 
påverkas av intervjuarens närvaro och på grund av det svarar på ett sätt som de annars ej 
skulle ha gjort minskas125. Dock så medföljer även vissa nackdelar med en telefonintervju. En 
sådan nackdel är att vi ej fick möjligheten att iakttaga respondenternas kroppsspråk och kunde 
således ej reagera på respondenternas ansiktsuttryck och eventuella gestikulerande.126 När det 
kommer till telefonintervjuer som intervjuform finns det studier som menar att risken för att 
respondenter skall snedvrida sanningen är högre vid telefonintervjuer än vid personliga 
besöksintervjuer. Dessa studier menar även att respondenter kan ha lättare för att tala om 
känsligare ämnen om forskaren använder sig av en personlig besöksintervju istället för en 
telefonintervju.127 Då våra respondenter valde att vara anonyma samt att förberedelsearbetet 
inför införandet av Svensk kod för bolagsstyrning ej kan räknas innehålla konkurrensfördelar 
gentemot andra företag anser vi det ej vara troligt att respondenterna snedvridigt sanningen 
eller känt att ämnet är allt för känsligt att tala om över telefon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
123 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen (Lund: Studentlitteratur AB, 2002), 166. 
124 Ibid.  
125 Bryman Bell, 140. 
126 Ibid. 
127 Jacobsen, 161. 
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Nedan finner ni en tabell som visar en sammanställning över de intervjuer som genomförts, 
när de genomfördes, hur lång tid intervjuerna tog och hur vi uppfattade atmosfären under de 
olika intervjuerna. 
 

   Tabell 4.1 – Sammanställning intervjuer.                      Av: Brännström & Ådin (2007) 
 

4.6 Bearbetning av primärdata 
 
Som nämndes tidigare använde vi bandspelare under genomförandet av telefonintervjuerna. 
Efter varje intervju försökte vi att så fort som möjligt skriva ner ordagrant vad som sades i 
varje intervju. Efter att vi lyssnat igenom intervjuerna samt skrivit ned dem ordagrant gick vi 
över till att bearbeta det insamlade materialet. Detta gjordes genom att vi först utformade en 
empiriformalia med ämnesrubriker som inkluderade områden innehållande information 
kopplad till problemformuleringen. Utifrån denna empiriformalia bearbetade vi sedan det 
insamlade intervjumaterialet så att det lättare gick att överblicka samt läsa. Genom att 
frågorna i intervjuguiden var av öppen karaktär fick vi ibland svar från respondenter som vi ej 
ansåg vara relevanta för problemformulering samt syftet med studien. Dessa svar utelämnades 
således. 
 
Eftersom majoriteten av våra respondenter önskade att få vara anonyma ledde det till att 
endast två respondenter skulle ha nämnts vid namn. Vi ansåg ej att detta skulle bidra till att 
förbättra vår studie och valde således att låta alla respondenterna vara anonyma. Vi anser inte 

Respondent Befattning Datum Längd Intervjuform Atmosfär 

A Bolagsjurist 2007-11-29 
35 
Minuter 

Semistrukturerad, 
inspelad 
telefonintervju 

Avslappnad och 
öppen stämning. 
Inga 
störningsmoment 
under intervjun 

B IR-ansvarig 2007-11-29 
32 
Minuter 

Semistrukturerad, 
inspelad 
telefonintervju 

Avslappnad och 
öppen stämning. 
Inga 
störningsmoment 
under intervjun 

C Bolagsjurist 2007-11-30 
44 
Minuter 

Semistrukturerad, 
inspelad 
telefonintervju 

Avslappnad och 
öppen stämning. 
Inga 
störningsmoment 
under intervjun 

D Ekonomichef 2007-11-30 
26 
Minuter 

Semistrukturerad, 
inspelad 
telefonintervju 

Avslappnad och 
öppen stämning. 
Inga 
störningsmoment 
under intervjun 

E 

Vice VD och 
Chief 
Financial 
Officer 2007-11-30 

27 
Minuter 

Semistrukturerad, 
inspelad 
telefonintervju 

Avslappnad och 
öppen stämning. 
Inga 
störningsmoment 
under intervjun 

F 

Chief 
Financial 
Officer 2007-12-03 

38 
Minuter 

Semistrukturerad, 
inspelad 
telefonintervju 

Avslappnad och 
öppen stämning. 
Inga 
störningsmoment 
under intervjun 
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att detta på något sätt skulle vara negativt till studien då det är respondenternas svar som är 
det intressanta i sammanhanget. 
 

4.7 Källkritik mot primärdata 
 
Alla våra intervjuer utfördes via telefon genom förbokade intervjutider. Alla respondenter 
hade även fått intervjuguiden i förväg för att kunna förbereda sig. Respondenternas svar 
kunde på vissa frågor skilja sig åt i form av kvalitet och längd. Detta anser vi dock inte vara 
konstigt då företagen, som nämndes tidigare, kommit olika långt i sina förberedelser för 
införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Vissa företag är mer engagerade än andra och 
har således mer att bidra med. Detta var något vi hade förväntat oss redan innan intervjuernas 
genomförande, och vi ser det snarast som ett tecken på ämnets höga aktualitet och att 
företagen just i dagsläget arbetar för fullt med bolagsstyrningskoden. Vi inser även att vissa 
av våra utvalda respondenter säkert är mer intresserade än andra av att delta i studien och har 
förberett sig olika mycket efter vårt utskick av intervjuguiden till dem. Detta är något som är 
svårt för oss som intervjuare att påverka. För att minska skillnader i engagemang och intresse 
mellan respondenter så valde vi efter vår första kontakt via mail med företagen med omsorg ut 
de företag som vi ansåg visat mest intresse och som vi således ansåg kommer att göra sitt 
bästa för att bidra till vår studie. 
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5. EMPIRI 
Det empiriska material som vi genom telefonintervjuer tillskansat oss under studiens gång 
presenteras i detta kapitel utifrån ett upplägg som utgår från vår problemformulering. Vi 
kommer således att presentera respondenternas svar indelade under olika ämnesområden 
som tillsammans avser täcka de områden som berör vår frågeställning. På så sätt försöker vi 
förbättra möjligheten för att få en övergripande bild av informationen samt underlätta för 
läsarna att se kopplingen gentemot övriga delar i vårt arbete. Vi har valt att presentera 
vardera respondents bidrag till studien separat. Anledningen till det är att vi anser att vi på 
detta sätt bäst kan skildra var och en av respondenternas tankar och åsikter. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av respondenternas svar. 
 
 

5.1 Respondent A 
 
Företaget 
Företaget är ett svenskt teknikbolag med cirka 100 anställda och en omsättning på ett antal 
hundra miljoner kronor. Bolaget börsnoterades under 2006. Företaget hade även sedan 
tidigare en bred ägarkrets med ca 400 hundra aktieägare, men efter börsnoteringen är antalet 
aktieägare betydligt större. Företaget har ett börsvärde på cirka 150 miljoner kronor. 
 
Respondenten 
Respondenten vi intervjuade jobbar som bolagsjurist inom företaget. Denne har hand om 
bolagets arbete med Svensk kod för bolagsstyrning och då främst den juridiska aspekten av 
detta arbete. Respondenten har även tidigare under sin karriär arbetat vid en advokatbyrå. Där 
kom respondenten i kontakt med Svensk kod för bolagsstyrning vid påbörjandet av att införa 
koden 2004. Utifrån detta arbete har respondenten erhållit en god kännedom om koden. 
 

5.1.1 Kännedom om Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Första kontakt med koden 
Företaget har indirekt genom respondenten kommit i kontakt med koden i ett tidigt skede, 
redan innan koden infördes. Skälet var att respondenten i ett tidigare skede av sin karriär 
jobbade på advokatbyrå och genom detta arbete kom i kontakt med Svensk kod för 
bolagsstyrning vid förberedelsearbetena med denna år 2004. Företagets styrelse har sedan 
införandet av Svensk kod för bolagsstyrning skaffat sig kunskap om dess innebörd. Företaget 
som helhet fick anledning att ta ställning till koden under 2006 i och med att företaget då 
börsnoterades.  
 
Kännedom om revidering av Svensk kod för bolagsstyrning 
Respondenten är medveten om att företaget denne arbetar åt kommer att börja omfattas av 
koden från och med halvårsskiftet 2008. 
 
Redan efterlevda delar av koden  
I samband med företagets börsnotering 2006 tog bolaget ställning till om bolaget skulle 
tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning trots att formell skyldighet att göra detta inte förelåg. 
Bolaget beslutade att inte redan vid noteringstidpunkten tillämpa koden, med motiveringen att 
bolaget inte var formellt skyldiga att göra detta. I praktiken var ett viktigt skäl till att bolaget 
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kom fram till denna slutsats de kostnader och de resurser som skulle krävas av att från start 
tillämpa koden. Bolaget betonade dock vid sin börsnotering 2006 att bolagsstyrningsfrågor är 
viktiga för bolaget. Detta illustreras av att företaget, trots valet att ej tillämpa koden från och 
med noteringen 2006, på vissa punkter redan arbetar på ett sådant sätt som stipuleras i 
koden. Till exempel har företaget utsett en nomineringskommitté inför årsstämmorna 2007 
och 2008 och har också under 2007 utsett ett ersättningsutskott inom styrelsen. Bolaget har 
också vidtagit ett antal åtgärder baserat på de nya lagkrav som kommit inom 
bolagsstyrningsområdet.  Exempelvis måste bolagsstämman hos börsföretag fr.o.m. i år 
besluta om varje enskild ledamots ersättning, samt ersättning till styrelseordförande och måste 
fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ett viktigt skäl till de åtgärder 
som redan vidtagits är att företaget är mån om att visa att det är ett seriöst bolag som tar 
bolagsstyrningsfrågor på allvar.   
 

5.1.2 Förberedelser för införande av Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Tillvägagångssätt 
Företaget har redan börjat följa vissa delar av koden och har även i viss mån börjat förbereda 
sig för kommande formell tillämpning av koden. Respondenten har initierat en dialog med 
styrelsen, särskilt med styrelsens ordförande, med avseende på behov av eventuella åtgärder 
redan inför årsstämman 2008. Respondenten förutser att ansvarsfördelningen inför 
implementeringen av koden inom bolaget bedöms bli att respondenten som bolagsjurist gör 
en egen initial analys av vad som är viktigt och aktuellt i anledning av en framtida 
tillämpning av koden och sedan presenterar detta, inklusive vissa rekommendationer, för 
styrelsen för slutligt ställningstagande. Respondenten har fått intrycket av att enskilda 
ledamöter i bolagets styrelse är av den övergripande uppfattningen att koden i vissa avseenden 
är för detaljreglerande och inte är helt anpassad för mindre och medelstora bolag. 
 
Respondenten förutsätter att företaget kommer att anlita en advokatbyrå som externt stöd i 
anslutning till implementeringen av koden. Ett tänkbart tillvägagångssätt är att advokatbyrån 
tillsammans med bolagsjuristen och styrelsens ordförande går igenom koden punkt för punkt 
och, baserat på detta, framställer en åtgärdsplan avseende hur en tillämpning av koden ska 
implementeras i bolaget, samt på sikt tar fram ett förslag på hur företagets 
bolagsstyrningsrapport bör se ut.  
 
Företaget avvaktar för närvarande Kodgruppens nya förslag om koden och räknar med att 
arbetet ska ta sin start någon gång under första kvartalet 2008. 
 
Påverkan på kodens utformning 
Respondenten har varit på seminarier angående den uppdaterade Svensk kod för 
bolagsstyrning och är medveten om att företaget har getts möjligheten att framföra sina 
synpunkter till Kodgruppen inom ramen för det ”öppna remissförfarande” som tillämpas. 
Respondenten har dock ej framfört några synpunkter då denne tänkt att andra säkert gör det 
istället. Respondenten har dock nu i efterhand genom kontakter hört sägas att Kodgruppen 
totalt under hösten endast fått inlämnat fyra synpunkter inom ramen för det öppna 
remissförfarandet riktat mot allmänheten. Att respondenten ska lämna synpunkter till koden 
när ytterligare tillfälle lämnas till detta av Kodgruppen i början av nästa år finner denne ej 
heller troligt.  
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Hjälp av tidigare företags införande 
Respondenten har tagit del av den information som lämnats från större företagen avseende 
deras tillämpning av koden. Detta genom att läsa stämmokallelser och pressmeddelanden från 
sådana bolag. Respondenten tror att det bolag som redan från starten tillämpat koden i 
praktiken kan sägas ha utvecklat en praxis för bolagsstyrningsfrågor i allmänhet och för koden 
i synnerhet. Respondenten är av uppfattningen att mindre och medelstora bolag generellt sett 
kan få hjälp med sitt införande av koden genom att titta på hur andra företag har valt att 
tillämpa koden. Respondenten tror emellertid att det tillvägagångssätt och de processer som 
valts av större bolag inte utan vidare är lämpliga för mindre bolag. Varje enskilt företag 
behöver ta ställning till koden utifrån det egna bolagets förutsättningar, om än med inspiration 
från andra företags processer och modeller, och sedan utveckla en modell som passar det egna 
företaget.  
 
Företaget har ej diskuterat frågan om implementeringsprocessen och införandet av koden med 
andra företag av motsvarande storlek och i samma situation. 
 

5.1.3 Inställning till Svensk kod för bolagsstyrning 
  
Positivt med koden 
Respondenten ställer sig positiv till koden. Denne menar att företag genom koden, och att 
redovisa sitt agerande genom följ eller förklara principen, får skäl att reflektera över och ta 
ställning till bolagsstyrningsfrågor. Respondenten anser även att det är positivt att kodens 
omfattning har utökats till att täcka hela OMXS och NGM Equity. Det finns goda skäl att 
förvänta sig att företag inför en börsnotering är moget nog att hantera bolagsstyrningsfrågor. 
För de mindre listorna/börserna skadar det inte heller att det vid noteringen ställs högre krav i 
och med bolagsstyrningskoden. Respondenten anser att en sak som är speciellt positivt med 
koden är att företag som omfattas av kravet att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning får lite 
av en indirekt kvalitetsstämpel. Det är också positivt att koden skapar ett behov för 
börsföretag att generellt se över den interna kontrollen. Genom att följa koden får personalen 
så att säga ytterligare ett incitament att sköta företaget på ett bra sätt. Respondenten tror att 
bolagen själva, aktiemarknaden samt i synnerhet ägarna kommer att ha nytta av att koden 
tillämpas.  
 
Negativt med koden 
Mest negativt med koden anser respondenten är att det är dyrt och tidskrävande.  
 

”Att implementera och förvalta koden tenderar att stjäla tid och resurser från 
andra saker som också är viktiga, t.ex. inom styrelsearbetet.” 

 
Respondenten tycker inte heller att kodens förmåga att förhindra näringslivsskandaler såsom 
exempelvis Carnegie och Skandia skall överskattas. Det krävs mer än en kod för 
bolagsstyrning för att motverka sådant beteende.   
 
Förslag till ändringar 
Respondenten anser att behov till förbättring kan finnas inom vissa områden av koden, t.ex. 
till följd av ändringar som skett i lagstiftningen. Respondenten kommer ej på något ytterligare 
konkret exempel på någon ändring som skulle kunna vara aktuellt, men berättar att denne 
tidigare funnit att vissa regler i koden visat sig vara antingen tekniskt svåra att genomföra 
eller att formulera en motivering till en avvikelse från.  
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Kodens självreglering 
Respondenten anser att tanken att Svensk kod för bolagsstyrning ska vara självreglerande är 
bra och tror också att det till största del fungerar såsom det var tänkt, nämligen att marknaden 
och företaget självt bedömer vad som är lämpligt. Respondenten ställer sig således positiv till 
principen följ eller förklara. Det tvingar företagen att systematiskt gå igenom varje del av 
bolagsstyrningskoden och ta ställning. Respondenten tror dock att det finns en risk att företag 
som vill avvika från koden och väljer att förklara istället för att följa i praktiken inte 
reflekterar så mycket över sitt val av att ej följa koden utan istället börjar använda olika typer 
av ”standardförklaringar”. Olika bolags skäl att avvika från koden kan således komma att bli 
mer generella och likartade än vad de kanske borde vara. 
  

5.2 Respondent B 
 
Företaget 
Företaget är i IT- branschen och är specialister inom området lagring och arkivering. Bolaget 
startades 1994 och blev börsnoterade på Stockholmsbörsen 1997 och har ett börsvärde på 
cirka 400 miljoner kronor. Företaget har cirka 280-300 anställda utspritt över sex olika länder 
och bedriver i huvudsak likadana affärer i dessa länder.  
  
Respondenten 
Respondenten är ansvarig för kommunikation till marknaden, har det så kallade IR ansvaret. 
Respondenten har jobbat på företaget sedan 2002 och är en av de mest insatta inom företaget i 
Svensk kod för bolagsstyrning.  
 

5.2.1 Kännedom om Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Första kontakt med koden 
Respondenten var på ett seminarium för tre år sedan, det vill säga redan innan 
implementeringen 2005 då det allmänt började pratas om koden. Respondenten fick då 
kunskapen om att den kommande koden bara skulle omfatta bolag med ett börsvärde på över 
tre miljarder kronor och införandet av koden lades då på hyllan för respondentens företag. 
Dock så insåg denne och dess företag att det nog i framtiden skulle ske en revidering av koden 
och att den då även skulle börja omfatta bolag av deras egen storlek.  
 
Kännedom om revidering av Svensk kod för bolagsstyrning 
Respondenten är väl medveten om att en revidering skall ske av Svensk kod för 
bolagsstyrning och att denna ska börja gälla från och med halvårsskiftet 2008. Detta har 
inneburit att respondenten nu har börjat titta närmare på koden. Denne räknar med att de ska 
ha relativt enkelt att leva upp till de krav som koden ställer. 
 
Redan efterlevda delar av koden 
Respondenten har ej tittat specifikt på vad koden ställer för krav, utan anger att om de i 
dagsläget tillämpar delar av koden så är det delar som redan innefattas av bokföringslagar 
och noteringskrav etc. 
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5.2.2 Förberedelser för införande av Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Tillvägagångssätt 
Respondenten anger att företaget naturligtvis ska ha en extern avcheckning med sin revisor 
vid arbetet med införandet av koden, och att revisorn således är den form av extern hjälp de 
kommer att använda sig utav. Respondenten anser att den kommande införingen ej kommer 
att bli speciellt dyr, tidskrävande eller administrativt jobbig att genomföra. Denne anser att 
företaget är relativt okomplicerat och att implementeringen inte borde bli några problem att 
genomföra innan halvårsskiftet 2008. Företagets huvudsakliga förberedelsearbete ska börja nu 
i vår efter bokslutsarbetet då tid finns. Dock så poängterar respondenten att de ännu inte 
hunnit titta på alla delar av koden. De delar som respondenten har hunnit titta på anser denne 
dock ej så värst jobbiga att efterleva. 
 
Respondenten säger att även styrelsen naturligtvis är medvetna om att koden är på 
ingående, och att de självklart är intresserade av projektet då koden ju även pekar på ett 
ökat styrelseansvar. Respondenten har dock inte satt igång något aktivt arbete med 
styrelsen kring införandet av koden ännu. 
 
Påverkan på kodens utformning 
Respondenten har ej lämnat några åsikter eller förslag till Kodgruppen om eventuella 
ändringar och har i dagsläget inte heller några sådana åsikter. Respondenten anser det dock 
möjligt att denne kommer att få det och kan då tänka sig att lämna förslag till Kodgruppen när 
nästa tillfälle för lämnande av åsikter bjuds. 
 
Hjälp av tidigare företags införande 
Tanken att de processer och tillvägagångssätt bolagen använde sig av vid implementeringen 
2005 ska vara till hjälp för respondentens företag vid dess kommande implementering har 
denne än så länge ej märkt av. Respondenten räknar med att de ska få den typen av hjälp från 
deras revisor. De har Ernst & Young som revisionsbyrå och utgår från att de har hjälpt många 
företag tidigare och således kan bidra med den typen av hjälp. Bolagets ansvarige revisor är 
personligen engagerad i nuvarande arbetet med införandet av koden för de mindre företagen. 
Respondenten hoppas således att införandet av koden nu i jämförelse med införandet för 
företagen 2005 kommer att gå smidigare, och att det ska visa sig när han vänder sig till sin 
revisor att det redan byggts upp ganska klara procedurer och att implementeringsprocessen 
ska vara ganska klar och ordnad tack vare de större företagens tidigare införande. 
Respondenten poängterar dock att denne egentligen inte vet om så kommer att bli fallet. 
Respondenten har inget konkret exempel på hur den typen av hjälp från revisorerna kan 
komma att se ut då de ännu inte har hunnit börja jobba så mycket med koden. Respondenten 
och företaget har heller ej vänt sig till bolag i samma sits som dem själva och diskuterat ett 
eventuellt tillvägagångssätt för införandet av koden. 
 

5.2.3 Inställning till Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Positivt med koden 
Det som enligt respondenten är mest positivt med koden är att den tydliggör styrelsens ansvar 
och får upp en norm, ett regelverk som blir accepterat och som skall följas om företaget är ett 
börsnoterat bolag. Respondenten anser således att det finns ett behov av Svensk kod för 
bolagsstyrning och tycker att det är bra med det ökade styrelseansvar som koden medför, och 
anser att även styrelsen själva således verka tycka att koden är positiv. Mest nytta av Svensk 
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kod för bolagsstyrning tror respondenten att aktieägarna har. Sedan tror denne även att en del 
av bolag själva kan ha nytta av koden i och med principen följ eller förklara som kodens 
rekommendationer bygger på. Att antingen följa eller förklara en viss rekommendation 
innebär att företaget måste ta ställning till rekommendationen vilket i sin tur innebär att frågan 
kommer upp på bordet och detta är nyttigt för företagen. Det krävs att verksamheten ses över 
och det blir ordning och reda i de egna leden. 
 
Negativt med koden 
Mest negativt med koden anser respondenten är att det administrativa arbetet blir alltför 
betungande för de mindre bolagen. 
 

”Risk finns att koden blir ännu en papperstiger som kräver mycket arbete i det 
enskilda bolaget men inte tillför någonting.” 

 
 Respondenten menar att risken finns för att följ eller förklara principen bara blir tomma 
argument och att koden således ej medför någon nytta. Respondenten ställer sig både positiv 
och negativ till att en kod för bolagsstyrning ska kunna motverka redovisningsskandaler. 
Denne anser att det inte spelar någon roll vilka lagar och regler ett samhälle har vad gäller 
företag. Det finns alltid de som vill bryta mot lagar och förordningar och gör det, och då 
spelar det ingen roll vilka straff och dylikt som finns. Detta kommer man alltid att råka ut för. 
 

 ”Det är t.ex. olagligt att göra bankrån men det görs ändå. Det är förbjudet att 
lura aktieägarna men det görs ändå.” 

 
Ur den aspekten tror inte respondenten att koden har någon betydelse. Det koden dock 
kommer att påverka är vilken norm det är som gäller och vad som är moralnormen. Alla 
kommer att bli medvetna om vad de ska förhålla sig till, och detta är mycket positivt. 
 
Förslag till ändringar 
Respondenten ställer sig lätt negativ till att koden vid den kommande revideringen skall börja 
omfatta alla bolag på Stockholmsbörsen och NGM Eguity från att tidigare endast ha omfattat 
bolag med ett börsvärde överstigande 3 miljarder kronor. Denne tror att det kommer att bli 
mycket jobb för de mindre bolagen och att revideringen istället borde ske stegvis. Ju mindre 
bolag desto större del tar det administrativa påslaget för införandet och efterlevande av kodens 
regler. Det blir således jobbigare för de mindre bolagen och om koden då skulle visa sig ej 
tillföra någonting till dessa bolag så kommer införandet av koden att kännas onödigt. I deras 
fall så anser respondenten dock att det egentligen inte spelar någon roll vad man tycker, det är 
bara att anpassa sig. Respondenten anser således att en nedre gräns borde dras angående vilket 
börsvärde som ska krävas för att ett noterat bolag ska omfattas av koden. Denne har ingen 
direkt uppfattning om exakt var en sådan gräns borde dras, men tycker att det med tanke på 
kodens innehåll blir överbyråkratiserat för det lilla företaget. Detta anser respondenten dock 
inte gälla dennes företag, men anser att det borde dras en gräns någonstans lägre än deras eget 
börsvärde. Denne vet inte säkert men anser att det i och för sig kan vara så att 90 procent av 
bolagen på börsen ändå är nog stora för att det ska kunna vara motiverat att de ska omfattas av 
koden. Respondenten anser att det således är svårt att veta exakt vilka företag som bör 
omfattas. 
 
Kodens självreglering 
Respondenten gillar principen med följ eller förklara. Respondenten vet dock inte om denne 
tror att koden genom följ eller förklara kan bli helt självreglerande genom att företag som 
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väljer att förklara i större utsträckning än följa kommer att få dåligt anseende på marknaden. 
Respondenten anser också att det kan finnas risk att det mellan företag utvecklas normer om 
hur förklaringar skall se ut och att förklaringar mellan företag således kommer att kunna bli 
väldigt liknande och därigenom förlora sitt värde. Respondenten poängterar dock att denne 
gillar tanken med följ eller förklara och att detta ska leda till självreglering på marknaden. 
 

5.3 Respondent C 
 

Företaget 
Företaget har två huvudsakliga affärsområden. Dessa är förvaltning av bostadsrättsföreningar 
och projektutveckling, dvs. företaget bygger bostadsrätter. Företaget har drygt 200 anställda 
och dess börsvärde är cirka 700 miljoner kronor. 
 
Respondenten 
Respondenten jobbar som bolagsjurist åt företaget. Det har respondenten gjort sedan augusti 
2005 då denne började på företaget. Respondenten är den person inom företaget som jobbat 
mest med frågor kring Svensk kod för bolagsstyrning.  
 

5.3.1 Kännedom om Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Första kontakt med koden 
Respondenten kom i kontakt med koden innan hon började hos företaget i och med 
implementeringen 2005. När respondenten började hos företaget i augusti 2005 hade detta 
informerats om koden. Tankar fanns då inom företaget på att företaget skulle börja tillämpa 
Koden i de delar den kan bedömas ha relevans för bolaget och dess aktieägare.  
 
Kännedom om revidering av Svensk kod för bolagsstyrning 
Respondenten anser att denne och företaget har en god kännedom om den kommande 
revideringen av Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Redan efterlevda delar av koden  
Företaget har börjat tillämpa koden i de delar den kan bedömas ha relevans för bolaget och 
dess aktieägare. Tillämpningen påbörjades under hösten 2005. Implementeringen gick då till 
så att respondenten gick igenom koden från början till slut varpå ett kontinuerligt arbete med 
koden pågick inom koncernledningen och styrelsen. Exempel på delar av koden som företaget 
valde att tillämpa är reglerna angående valberedning och ersättningsutskott. 
 

5.3.2 Förberedelser för införande av Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Tillvägagångssätt 
Företaget har ej vidtagit några större förberedande åtgärder. Anledningen till detta, enligt 
respondenten, är att företaget redan tillämpar stora delar av koden och tror därför inte att 
företaget kommer att behöva göra så speciellt stora ändringar. Företaget kommer att 
informeras om hur de kommande ändringarna kan påverka dem i december då en person från 
en revisionsbyrå kommer att informera koncernledningen och delar av styrelsen angående de 
eventuella ändringarna och dess påverkan.  
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Påverkan på kodens utformning 
Respondenten har ej uppfattat att en möjlighet till att ge förslag och synpunkter har givits 
utifrån Kodgruppen, dock så har en sådan möjlighet givits av NGM. Företaget valde dock att 
ej bidra med några synpunkter. Respondenten ställer sig positiv till möjligheten att få vara 
med och ge förslag och synpunkter på hur Svensk kod för bolagsstyrning skall se ut och kan 
tänka sig att i begränsad omfattning delta i detta förfarande under den andra remissrundan 
under våren 2008. 
 
Hjälp av tidigare företags införande 
Företaget har i sin tidigare implementering utav de delar i Koden som kan bedömas ha 
relevans för bolaget och dess aktieägare ej använt sig av extern hjälp utan arbetet har i sin 
helhet skett internt. Respondenten har tagit del av den handbok som utformades av 
Mannheimer Swartling tillsammans med ett antal större företag, men detta var först efter det 
att företaget implementerat de delar av koden som kan bedömas ha relevans för bolaget och 
dess aktieägare.  
 

5.3.3 Inställning till Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Positivt med koden 
Respondenten anser att det främst är kodens regler angående finansiell rapportering, kontroll 
av bolagets verksamhet samt ersättning till styrelse och vd som är det mest positiva med 
koden. Denne anser att det sistnämnda är bra med tanke på alla skandaler gällande 
bonusprogram och liknande. Utöver detta tror respondenten att det är bra att det finns något 
som säger att det skall finnas god bolagsstyrning, detta tror respondenten gör så att 
medvetenheten i dessa frågor ökar. Respondenten tror att det är positivt med en 
bolagsstyrningskod som omfattar alla bolag på Stockholmsbörsen och NGM Equity om koden 
anpassas så att den bättre passar de mindre börsnoterade bolagen. Respondenten påpekar att 
avsikten är att företaget självt, men framför allt dess ägare, skall ha störst nytta av Svensk kod 
för bolagsstyrning men säger sig inte vara säker på att så verkligen är fallet. Respondenten 
nämner att kodens delar angående finansiell rapportering samt ersättning till styrelse och vd 
kan vara till nytta för ägarna. Respondenten tror dock inte att alla detaljregleringar i koden 
leder till någon större nytta för företagets ägare.  
 
Negativt med koden 
Det som respondenten anser vara mest negativt med Svensk kod för bolagsstyrning är att den 
är alltför detaljerad vilket enligt respondenten kan leda till att fokus just hamnar på detaljerna 
kring hur arbetet skall skötas istället för att fokus hamnar på själva företagets affär och hur 
företaget drivs. Respondenten anser att alla detaljer medför en hel del administrativt arbete 
som i sin tur tar upp en hel del resurser.  
 
Förslag till ändringar 
Respondenten tycker att om koden skall ändras så bör den anpassas mot de mindre företagen. 
 
Kodens självreglering 
Kodens självreglering tycker respondenten både är positiv och negativ. Denne anser att det är 
bra att företag kan situationsanpassa kodens regler men menar att det kan vara svårt för 
företag med dålig kunskap om bolagsstyrning att ta rätt beslut och avgöra vad som är bra 
respektive dålig bolagsstyrning. Respondenten tycker att principen följ eller förklara i 
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grunden är bra, men tror att den kan leda till att företag är lite otydliga med varför dom ej 
följer vissa punkter.  
 

5.4 Respondent D 
 
Företaget 
Företaget är en av de ledande aktörerna på den Europeiska marknaden när det gäller 
mätinsamling från elnät samt övervakning av jordfel. Företaget utvecklar och säljer sina egna 
produkter samt arbetar med agenturer. Företaget producerar och utvecklar även instrument för 
kontroll av elnät. Företaget har ett börsvärde på ungefär 40 miljoner kronor.  
 
Respondenten 
Vår respondent är i grunden utbildad ekonom vid Uppsala universitet. Respondenten började 
arbeta på företaget för 10 år sedan. I och med börsnoteringen av företaget fick företaget behov 
av en ekonomichef, vår respondent fick jobbet och har jobbat där sedan dess som 
ekonomichef. Respondenten har en fri roll inom företaget för att förbättra, förstå och komma 
med förslag utifrån en ekonoms perspektiv samt är den inom företaget som jobbar närmast 
Svensk kod för bolagsstyrning. 
 

5.4.1 Kännedom om Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Första kontakt med koden 
Respondenten är inte helt säker när denne kom i kontakt med Svensk kod för bolagsstyrning 
för första gången men tror att det var i samband med implementeringen 2005. Företaget valde 
då frivilligt att tillämpa delar av koden. 
 
Kännedom om revideringen. 
Respondenten berättar att det inom företaget finns en god kännedom om att Svensk kod för 
bolagsstyrning håller på att revideras och att den skall komma att omfatta alla bolag på 
Stockholmsbörsen och NGM Equity. Senast dagen innan denna intervju tog plats satt 
respondenten med i ett möte angående just Svensk kod för bolagsstyrning och dess 
kommande revidering. 
 
Redan efterlevda delar av koden  
Anledningen till att företaget valde att implementera delar av koden trots att det var frivilligt 
är att företaget har som inställning att inte vänta med att göra något om de anser att det är 
vettigt. De anser att det är bättre att successivt anpassa sig än att vänta tills företaget måste 
genomföra det och då ta allt på en gång. Några delar av koden som företaget valt att följa är 
de som berör Vd-instruktioner och arbetsordning för styrelsen.  
 

5.4.2 Förberedelser för införande av Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Tillvägagångssätt 
Respondenten berättade att företaget i dagsläget ej har börjat förbereda sig på något speciellt 
sätt inför den kommande implementeringen utav koden. Anledningen till detta anser 
respondenten vara att företaget redan följer stora delar av koden och de tror således inte att 
något större arbete behöver läggas ned för att följa koden fullt ut alternativt förklara varför 
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företaget ej följer de övriga delarna av koden. Respondenten berättar att det arbete som 
kommer att göras kring kodens införande vid halvårsskiftet 2008 troligen kommer att gå till så 
att respondenten och företagets VD diskuterar vilka delar av koden, som de ännu inte följer, 
som de anser att företaget skall följa alternativt förklara varför de inte väljer att följa dessa. 
Respondenten berättar att detta även kommer att diskuteras med styrelsen för att erhålla deras 
åsikter kring vilka delar av koden som företaget bör börja använda sig av. 
 
Påverkan på kodens utformning 
Respondenten har ej upplevt att företaget har fått chansen att påverka kodens utformning 
hittills. Denne anser dock att det är möjligt, i mån av tid, att de kommer att yttra sig angående 
detta i och med den andra remissrundan i början av nästa år. Tror dock att tid till detta 
kommer att vara svår att finna. 
 
Hjälp av tidigare företags införande 
När företaget började tillämpa vissa delar av koden så använde sig företaget av litteratur ifrån 
Mannheimer Swartling – Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning. 
Denna litteratur skapades, som tidigare nämnts, i samband med ett antal större företags 
implementeringsarbete med koden. Ett exemplar gavs till vardera styrelsemedlem för att öka 
styrelsens kunskap om koden. Utöver detta har företaget enligt respondenten ej använt sig av 
någon extern hjälp. 
 

5.4.3 Inställning till Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Positivt med koden 
Respondenten hoppas och tror att ägarna har den största nyttan av att koden följs. Kanske 
speciellt de mindre ägarna som kan ha svårt att påverka företaget. Respondenten anser det 
positivt att koden blir som en checklista för företaget, samt att den påminner styrelsen att dom 
faktiskt har ett ansvar och varför de egentligen sitter i styrelsen. Även om vissa punkter finns 
reglerade i lag så förtydligar koden detta och i vissa fall skärper den även till styrelsens 
ansvar.  
 

”Det tycker jag är väldigt positivt, det är för många som sitter av sin tid i 
styrelser i andra företag.” 

 
Respondenten anser även att det är positivt med kodens skandalförebyggande egenskap, så att 
skandaler som exempelvis Skandia kan undvikas i framtiden.  
 
Negativt med koden 
Respondenten anser att koden ”skjuter ganska hårt” och främst är passande för de större 
bolagen. Respondenten anser ej att den helt är passande för mindre företag. Denne anser 
också att kodens ”passform” kan bero på ägarstrukturen inom företaget. Respondenten tror att 
den fungerar bättre för företag med en bred ägarbas jämfört med företag med ett litet antal 
stora ägare. Denne anser, eftersom företaget har fyra ägare som tillsammans äger drygt 60 % 
av företaget, att exempelvis en valberedning är lite överdrivet för respondentens företag. Det 
som respondenten upplever som mest negativt med koden är att den blir för detaljerad eller 
ambitiös för mindre företag och att det för dem blir mer förklara än följa. Respondenten 
tycker att det mesta som sägs i koden är vettigt men att allt kanske inte går att följa beroende 
på företagens storlek. 
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Förslag till ändringar 
Respondenten anser att koden bör vara skiktad med olika regler och utformning beroende på 
storlek på företag eller antal aktieägare eller börsvärde. Anser inte att det är positivt med en 
likadan kod för alla företag på Stockholmsbörsen och NGM Equity då den ej passar lika bra 
på alla bolag. Blir mycket förklara för mindre företag varför dessa ej använder sig av vissa 
delar och mindre följa. Anser att till exempelvis revisionsutskott blir lite overkill för ett 
mindre företag med en ekonomiavdelning på exempelvis 3 personer. Respondenten tycker att 
Kodgruppen gjort det lite för enkelt för sig genom att använda en kod för alla bolag oavsett 
storlek. 
 
Kodens självreglering 
Respondenten är positivt inställd till självregleringsprincipen, dvs. att det är marknaden och 
det enskilda företaget som bestämmer vad som skall räknas som god bolagsstyrning, och tror 
att detta fungerar väl i praktiken. Respondenten tror att det är ett bättre sätt att gå tillväga än 
exempelvis sanktioner. Principen följ eller förklara tycker respondenten är positiv och att den 
gör att koden är relativt enkel att följa. Dock så menar respondenten att: 
 

”…för svenskar så betyder oftast förklara att något bortförklaras.” 
 
 Respondenten tror att det vore bättre att försöka göra något fast det ej blir hundraprocentigt 
istället för att bortförklara det. Respondenten tror att principen följ eller förklara kan leda till 
att det blir mycket förklara för de mindre företagen. 
 

5.5 Respondent E 
 
Företaget 
Företaget är ett bioteknikföretag som är världsledande inom forskning och utveckling i sitt 
verksamhetsområde. Företaget har flertalet licensavtal med världsledande aktörer inom 
livsmedel och kosttillskott och företagets produkter har väldokumenterade positiva 
hälsoeffekter. Företaget har ett börsvärde på cirka 350 miljoner kronor.  
 
Respondenten 
Respondenten har jobbat vid bolaget i sju år. Denne arbetar åt företaget som Vice VD och 
CFO. Respondenten var med och noterade företaget på Stockholmsbörsen 2004. 
Respondenten är den person inom företaget som har jobbat mest med frågor rörande Svensk 
kod för bolagsstyrning. 
 

5.5.1 Kännedom om Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Första kontakt med koden 
Företaget kom första gången i kontakt med koden inför dess noterande på Stockholmsbörsen 
2004. De blev då informerade om att koden skulle komma att implementeras för de större 
bolagen.  
 
Kännedom om revidering av Svensk kod för bolagsstyrning 
Företaget och respondenten har god kännedom om revideringen av Svensk kod av 
bolagsstyrning och att denna är tänkt att omfatta alla bolag som är noterade på 
Stockholmsbörsen och NGM Equity.  
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Redan efterlevda delar av koden  
Företaget har valt att tillämpa vissa delar av koden. Detta gjorde de i och med noteringen på 
Stockholmsbörsen.  
 

”Vi har valt att tillämpa de delar av koden som är estetiskt tilltalande.” 
 
Exempel på en sådan del av koden är punkten om att det på bolagsstämman är stämman som 
väljer ordförande samt punkten gällande ersättningsutskott. Enligt respondenten följer 
företaget relativt mycket av koden internt men endast vissa delar av den externt.  
 

5.5.2 Förberedelser för införande av Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Tillvägagångssätt 
Eftersom företaget följer stora delar av koden internt och vissa delar externt så tror inte 
respondenten att det kommer att bli några större problem att börja följa koden fullt ut. 
Företaget har således ej börjat förbereda sig på något speciellt sätt inför det kommande 
införandet. Dock så berättade respondenten hur företaget gick tillväga när de valde att 
tillämpa vissa delar av koden. Enligt respondenten gick denne igenom koden punkt för punkt 
för att se vilka delar som kunde vara nyttiga att tillämpa. Diskussioner fördes även med 
styrelsen inför bolagsstämmor och årsredovisningar osv. för att erhålla information om vilka 
punkter styrelsen ansåg vara lämpliga för företaget att implementera.  
 
Påverkan på kodens utformning 
Respondenten har inte direkt uppfattat att företaget erhållit möjligheten att påverka kodens 
nya utformning men tror att de nog haft chansen om de hade velat. Företaget har utifrån 
information given av revisionsbyråer tagit del av meningsyttranden från större företag men 
har själva ej fört fram några synpunkter. Respondenten tror att företags åsikter kring kodens 
utformning främst förs vidare genom dess revisionsbyråer och tror således att det är på så sätt 
de kan komma att påverka kodens utformning om något. Dock så vill respondenten inte helt 
utesluta möjligheten för att de direkt kommer att lägga fram synpunkter. 
 
Hjälp av tidigare företags införande 
Företaget har enligt respondenten ej använt sig av information skapad av andra företag vid 
deras införande av koden 2005, utan företaget har som tidigare nämnts själva gått igenom 
koden punkt för punkt. 

5.5.3 Inställning till Svensk kod för bolagsstyrning 
  
Positivt med koden 
Respondenten tror att koden är bra och att den fyller ett syfte. Respondenten menar att denne 
upplever en skillnad bland branschkollegor gentemot tidigare då koden ej var i bruk.  
Respondenten anser att det som är mest positivt med koden är att den hjälper till att bibehålla 
förtroendet för kapitalmarknaden. Anledningen till att det är positivt enligt respondenten är 
att alla företag är i stort behov av kapitalmarknaden och om folk känner sig lurade så drar de 
sig för att investera pengar i företag. 
 
Respondenten tror att det är aktieägarna som har den största nyttan av att koden efterlevs i 
och med en ökad genomlysning av rutiner, det blir helt enkelt lite mera visuellt. Utöver ägarna 
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så tror respondenten att myndigheterna har nytta av att koden följs. Respondenten menar att 
koden leder till ett ökat förtroende för kapitalmarknaden och att det i sin tur är positivt för 
staten med en väl fungerande kapitalmarknad. 
 
Negativt med koden 
Respondenten menar att anledningen till att de inte tillämpar koden fullt ut är att de är ett 
relativt litet bolag och att det således skulle bli för dyrt och arbetskrävande för dem att följa 
koden fullt ut. Respondenten anser det mest negativa är att det i och med tillämpning av 
koden blir en ökad belastning och försiktighet. Respondenten menar även att en tillämpning 
av koden kan leda till att styrelseledamöter ”skräms iväg”. Anledningen till detta tror 
respondenten beror på att styrelsen i och med koden förväntas lägga ner mera tid och jobb 
vilket alla inte är beredda att göra. Det i sin tur leder till ökade ersättningar till 
styrelseledamöter och således en ökad kostnad för företaget. Respondenten anser dock att 
detta egentligen är något positivt men att det leder till att färre personer har möjligheten att ta 
på sig det ansvar som kommer med en post i styrelsen vilket som tidigare sagt leder till ökade 
kostnader för företaget.   
 
Förslag till ändringar 
Respondenten tycker att kanske de allra minsta bolagen på Stockholmsbörsen skulle kunna 
undantas ifrån kravet att tillämpa koden eftersom denne anser koden vara alltför dyr och 
tidskrävande att tillämpa för mindre bolag.   
 
Kodens självreglering 
Respondenten anser att kodens självreglering är positivt och tror att det fungerar väl med att 
det är marknaden och företaget själv som skall avgöra vad som är god bolagsstyrning. När det 
gäller principen följ eller förklara så anser respondenten att detta är en bra utformning. I och 
med följ eller förklara så kan koden anpassas att passa fler företag. T.ex. så kan mindre 
företag använda sig av koden och helt enkelt välja bort de delar de anser vara överflödiga och 
istället förklara varför de anser att dessa delar ej behöver följas. Respondenten anser detta som 
någonting positivt eftersom: 
 

” Det visar på att företaget har tagit ställning till vad som sägs i koden även om 
de inte följer den helt och hållet.” 

 

5.6 Respondent F 
 
Företaget 
Företaget utvecklar och säljer system som hjälper kunderna att förbättra sina produkter, 
framförallt inom datahårdvaruindustrin. Företaget befinner sig någonstans mitt emellan 
utvecklings och kommersialiseringsfasen. Företaget har ett börsvärde på cirka 600 miljoner 
kronor.  
 
Respondenten 
Respondenten är Chief Financial Officer på sitt företag sedan augusti 2007. Denne har 
tidigare även jobbat som revisor på Deloitte i närmare 10 års tid.  

 



 50 

5.6.1 Kännedom om Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Första kontakt med koden 
I och med revisorsyrket har respondenten varit i kontakt med bolagsstyrningskoden genom 
kunder för några år sedan. Detta då för att se hur koden påverkade dessa kunder. I det bolag 
respondenten för närvarande representerar så anser denne att bolagsstyrningskoden har funnits 
i bakgrunden, men det har ej försiggått någon aktiv anpassning till koden. Respondenten anser 
att det är först nu som diskussioner kring bolagsstyrningskoden för dennes företag har börjat 
bli aktuella.  
 
Kännedom om revidering av Svensk kod för bolagsstyrning 
Respondenten är väl medveten om att nuvarande Svensk kod för bolagsstyrning genomgår en 
revidering och ska börja omfatta alla börsnoterade bolag från och med halvårsskiftet 2008. 
Respondenten tycket att de nya förändringar som är att vänta nu under hösten börjat 
uppmärksammats och det då främst genom information från företagets revisorer. 
Respondenten känner till att en kommande förändring är kravet på en revisionskommitté och 
respondenten är medveten om vilka regler som kommer att gälla för revisionskommittén, t.ex. 
att minst en medlem i revisionskommittén ska vara helt oberoende från företagsledningen och 
ha redovisnings- eller revisionskompetens. 
 
Redan efterlevda delar av koden 
Respondenten säger att det inom deras företag finns en revisionskommitté och att det således 
redan finns en anpassning till koden. Det har dock inte skett en bokstavlig tolkning eller 
uppföljning av denna. Revisionskommittén består av två medlemmar i styrelsen och tittar man 
på de krav, som respondenten uppfattar det, så ska en av medlemmarna i revisionskommittén 
vara helt oberoende från företagsledningen och dessutom vara expert på revision och 
redovisning. Företagets kommitté har idag denna sammansättning och detta hade det inom 
företaget tänkts på innan det bestämdes vilka som skulle sitta i revisionskommittén. 
Respondenten finner det logiskt att i deras revisionskommitté sitter den person i styrelsen med 
bäst bakgrund som t.ex. varit finanschef på några större företag. Att denna person skulle vara 
med i revisionskommittén kändes således ganska givet när denna sattes samman under 2006. 
 
Respondenten anser att det även finns ett internt kontrolltänkande inom företaget, men det 
kan ej anses vara direkt anpassat efter hur koden är uppbyggd utan bygger snarare på en sund 
inställning om intern kontroll. 
 

5.6.2 Förberedelser för införande av Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Tillvägagångssätt 
Företaget har tänkt jobba vidare med koden på det sättet att deras revisionsbyrå Deloitte 
kommer att ha ett seminarium om en vecka som blir startskottet på företagets arbete med 
införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Det de hittills har gjort är att konstatera att en av 
de största förändringarna är kravet på en revisionskommitté och vilken sammansättning denna 
ska ha. Införandet av den nuvarande kodens befintliga delar tror respondenten kommer att gå 
bra. Deras bolag är rätt så hanterbart just nu, antal transaktioner är förhållandevis litet. De står 
inför en expansion men i dagsläget känns läget hanterbart. De har en ekonomiavdelning på 3 
personer som i huvudsak klarar av att hantera införandet av koden. Processen vid införandet 
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blir enligt respondenten så att viss extern hjälp ändå kommer att tas från företagets revisorer 
men att arbetet i huvudsak kommer att kunna bedrivas internt.  
 
Företaget har, vilket beskrivs mera nedan, redan infört en revisionskommitté och 
respondenten anger att denna kommer att öka sina arbetssatser för anpassning till koden under 
våren. Tidigare har kommittén mest fokuserat på hur den externa revisionen fungerat och har 
haft möten med revisorn och informerat styrelsen i samband med kvartalsrapporteringen. 
Respondenten tror dock att införandet av Svensk kod för bolagsstyrning kommer att ligga som 
ett projekt inom revisionskommitténs arbete och flera möten angående detta kommer att 
hållas under våren. Det blir då revisionskommittén som tillsammans med respondenten och 
dennes ekonomiavdelning kommer att jobba med införandet av koden. Målsättningen är att 
vid halvårsskiftet 2008 kunna följa alla de krav som ställs från en reviderad Svensk kod för 
bolagsstyrning. 
 
Påverkan på kodens utformning 
Respondenten har ej uppfattat att företaget hittills fått möjligheten att lämna synpunkter direkt 
till Kodgruppen. Denne har dock fått en förfrågan från sin börs NGM Eguity om de vill vara 
med i deras forum. Respondenten ser forumet som en inbjudan till ett slags seminarium. Detta 
är tänkt att ha utformningen som en ”workshop” där möjlighet erbjuds att lämna konkreta 
synpunkter och åsikter. Respondenten har således uppfattat det som att dennes möjlighet till 
att lämna synpunkter kommer att gå genom deras börs, och kan absolut tänka sig att lämna 
synpunkter efter de får se ett utkast på hur revideringen av koden kommer att se ut.  
 
Hjälp av tidigare företags införande 
Respondenten tror att de kan komma att ha hjälp av de större företagens tidigare införande av 
koden. Detta är dock inget arbete de kommer att göra själva fullt ut. De har nog framförallt 
tänkt använda sig av sina revisorer och deras erfarenheter från kunder angående tidigare 
införande av koden. Respondenten säger att företaget också fått flertalet erbjudanden från 
andra revisionsbyråer.  
 

”Vi peppras med konsultförfrågningar från de andra revisionsbyråerna som vill 
hjälpa till med införandet av koden.”  

 
Respondenten har även kontakter från sin tid som revisor och tror att denne med dessa 
kontakter kommer att ha diskussioner om vad som fungerar. Företaget kommer nog således 
att ”benchmarka” införandet av koden på lite olika sätt, men respondenten poängterar att 
denne anser att det absolut är en fördel att det redan finns en etablerad kod för de större 
bolagen.  
 
Respondenten vet av personlig erfarenhet att det tidigare utvecklats bättre miljöer för 
interkontroll och bättre kvalité samt rutiner på redovisningen hos de företag som infört koden. 
Respondenten anser att revisorer säkert kan tjäna på en revidering av koden samt även hjälpa 
företag i sättet de kan arbeta på. Dock tror denne ej att det går att vara säker på att 
revisorernas tidigare kunskap kommer att leda till högre effektivitet och därigenom mindre 
debiteringstimmar till de mindre företagen. Revisorerna kommer nog i sådana fall även att 
fokusera på annat då de nog ej vill släppa tid från en klient. Mer kommer nog istället från 
revisorerna att fokuseras mot leverering av lite mer framåtriktade värden istället för att lägga 
så mycket krut till att titta på historik. Företagen själva lär nog även hävda att de lagt så 
mycket tid på införandet av koden internt att det måste frigöra tid hos revisorn och dra ned 
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arvodena. Respondenten tror dock ej att detta är någon given utveckling då revisorerna så 
klart vill behålla sin del av kakan.  
 

”Nu kommer ju även revisionsplikten att avföras så revisorerna kommer nog att 
jobba för att behålla sin marknads position och vill ju så klart också 
expandera.”  

 
Respondenten har angående införandet av Svensk kod för bolagsstyrning ej diskuterat eller 
samarbetat med företag i en liknande sits. Detta kan i sådana fall komma att i framtiden ske 
via NGM Eguity börsens tidigare nämnda forum. 
 

5.6.3 Inställning till Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Positivt med koden 
Respondenten anser att om företaget jobbat med internkontroll lite ostrukturerat så kan 
bolagsstyrningskoden vara ett sätt att strukturera den interna kontrollen. Detta ser denne som 
det mest positiva med koden. Respondenten menar även att styrelsens engagemang ökar i och 
med kodens kommande krav på en revisionskommitté. 
  

”Högre krav ställs således generellt sett på att företagen engagerar sig i den 
finansiella styrningen och detta är bra då många som sitter i styrelsen inom 
företag inte är helt medvetna om vad deras ansvar faktiskt är och nu genom 
koden blir det mer svart på vitt att de måste ha koll på finansiell styrning på ett 
annat sätt än tidigare.” 

 
 Mest nytta av koden tycker den tillfrågade att både företag och marknaden har. För 
företagens skull genom att detta erhåller ett förbättrat engagemang från styrelsen i och med 
revisionskommittén, den interna kontrollen och att den finansiella styrningen förbättras. Med 
marknaden menar respondenten att det är i huvudsak befintliga och potentiella aktieägare som 
kommer att ha nytta av koden. 
 
Respondenten tror att det allmänt finns ett behov av en bolagsstyrningskod då utvecklingen 
gått mot detta ända sen Enron kraschen som satte igång allting och gav upphov till Sarbanes-
Oxley Act i USA. Denne anser dock att Sarbanes-Oxley Act kändes lite extrem åt det hållet 
att marknaden skulle ha synpunkter på minsta lilla detalj och exakt om hur allting gjordes. 
Men däremot att den svenska marknaden genom Svensk kod för bolagsstyrning får mer svart 
på vitt att det finns en fungerande internkontroll och att det av företagen krävs mer 
uppföljning och styrning tror respondenten absolut är bra och finns behov av. Denne tror att 
det är bra att företagen själva, utifrån sina förutsättningar, ganska fritt får sätta strukturen men 
att det i alla fall i rapportering och ur uppföljningshänseende finns en mer standardiserad mall 
för hur det ska se ut. Respondenten tror att en bolagsstyrningskod kan få en motverkande 
effekt mot redovisningsskandaler.  
 

”Företagen kan inte skylla på någonting mer då än att man brustit internt.” 
 
Detta om koden byggs på ett sätt så att koden i sig fångar upp allt. Det var så Sarbanes-Oxley 
Act enligt respondenten var tänkt att fungera. Den tog sikte på alla möjliga kryphål som fanns 
och såg till att kontroller fanns vid dessa kryphål och att det fanns nog många personer som 
översåg denna kontroll. Detta gick dock mot det extrema med en administration som blev helt 
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enorm för de drabbade företagen. Men respondenten tror att om koden utformas efter företags 
storlek så blir det bra. Det går själklart inte helt att undvika att saker går snett men tror att en 
väl utformad kod nog kan fånga upp det mesta. 
 
Negativt med koden 
Den tillfrågade anser att om det blir en alldeles för betungande administration och ifall 
företaget måste ta in extra resurser så är detta negativt. Speciellt gäller detta för företag som 
har en ganska begränsad storlek på ekonomiavdelningen och införandet av en kod tar alldeles 
för mycket tid från annat.  
 
Förslag till ändringar 
Utifrån sitt eget företags perspektiv ser respondenten inga problem med koden och inte att 
några ändringar av koden borde ske. Denne anser att införandet av koden generellt inte får blir 
för betungande för företagen. Den interna kontrollen ska inte behöva anpassas alltför mycket 
efter externa krav men respondenten säger att för deras del så ska det inte bli några problem. 
 

”Det skadar väl inte att marknaden ska få insyn i ett företags interna kontroll.” 
 
Kodens självreglering 
Respondenten anser att kodens förmåga till självreglering är lite luddig och finner sig 
fundersam. Risken är att många kommer att hävda att de inte behöver följa utan istället börja 
förklara vissa speciella regler. Denne anser sig ej veta exakt, men att det i efterhand kommer 
att behöva göras en utvärdering av koden. 
 

 ”Är det så att företag bara följer i snitt t.ex. 25 % av kodens regler är det nog i 
sådana fall så att syftet med koden inte nåtts” 

 
Respondenten är dock helt klart positivt inställd till principen följ eller förklara.  
 

”För vissa företag är vissa saker viktiga och för andra annat så för att göra en 
helt standardiserad modell som alla fullt ut ska ha nytta av så behövs nog en 
sådan princip.” 
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5.7 Sammanfattning empiri 
 
 
Respondenternas kännedom om Svensk kod för bolagsstyrning 
 
 
 Första kontakt  Kännedom om revidering   Redan efterlevda delar
 med koden  av koden  av koden 
 
Respondent A Vid förberedelserna år Väl medveten om  Utsåg nomineringskommitté  

2004 för företags införande  kommande revidering. Inför årsstämman 2007 samt  
ersättningsutskott inom 
styrelsen. 

 
 
 
 
Respondent B Före implementering av Väl medveten om Efterlever ej några av kodens  
 Koden år 2005.  kommande revidering. specifika krav. 
 
 
 
 
 
 
Respondent C I samband med införandet God kännedom om den Redan börjat efterleva kodens 

av koden år 2005 kommande revideringen. Krav angående ersättnings- 
utskott och valberedning.
  

 
 
 
 
Respondent D I samband med införandet  God kännedom  om den  Har valt att följa de delar av 
 av koden år 2005. kommande revideringen. Koden som berör VD- 
     instruktioner och arbetsordning 
     för styrelsen. 
 
 
 
 
Respondent E Före implementeringen  God kännedom om den  Har valt att tillämpa delar av  
 av koden år 2005. kommande revideringen. Koden som är estetiskt  
     tilltalande, t.ex. ersättnings- 
     utskott. 
 
 
 
 
Respondent F Vid förberedelserna år Väl medveten om  Företaget har infört en   
 2004 för företags införande kommande revidering och revisionskommitté och   
 år 2005.  väntade ändringar. följer i stora delar koden 
     på denna punkt. 
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Införande av Svensk kod för bolagsstyrning 
 

 
Tillvägagångssätt vid Påverkan på  Hjälp av tidigare  

 införande av koden. kodens utformning företags införande. 
 
 
Respondent A Internt arbete av bolags- Har ej lämnat och kommer Bolagsjuristen har tagit 
 juristen för slutligt   troligtvis ej att lämna del av tidigare företags  
 ställningstagande av åsikter. Väl medveten om att tillvägagångssätt. Tror  
 styrelsen. Extern hjälp möjlighet till åsiktslämnande att företag generellt sett 
 av advokatbyrå.  funnits.  kan få hjälp av tidigare  
     implementering. 
 
 
Respondent B Extern hjälp genom  Medveten om att möjlighet Respondenten räknar med 
 avcheckning med  funnits att lämna åsikter att hjälp från tidigare företags  
 företagets revisor. men har ej själv gjort det. implementering  kommer att 
   Kan tänka sig att lämna  fås genom deras revisor. 
   synpunkter vid senare tillfälle.  
 
 
 
Respondent C  Extern information från  Uppfattar att möjlighet att Bolagsjuristen har tagit del 

revisionsbyrå till styrelse lämna synpunkter givits       av den handledning för 
 och bolagsledning som  genom NGM. Har ej lämnat tillämpning som utvecklats 
 sedan ansvarar för  synpunkter med ställer sig  av Mannheimer Swartling. 
 implementeringen positiv till att göra det i  Utöver detta har ingen extern 
   framtiden.  hjälp använts. 
 
 
Respondent D Huvudsakligt arbete av Har ej uppfattat att möjlighet Företaget har tagit del av den 
 ekonomichef och VD. funnits att påverka kodens handledning för tillämpning 
 Även diskussioner med utformning. Anser att de som utvecklats av 
 styrelsen.    eventuellt kommer att yttra Mannheimer Swartling.  
   sig vid senare tillfälle. Utöver detta har ingen extern 
     hjälp använts. 
 
 
Respondent E Vice VD/Ekonomichef går  Respondenten har ej uppfattat Företaget har ej använt sig av 
 igenom koden. För sedan att möjligheten att påverka  information skapad av andra 
 diskussion med styrelsen  kodens utformningen funnits.  företag. 
 angående vad som måste Kan ej utesluta att synpunkter   
 göras.   framförs vid ett senare 
   tillfälle. 
 
 
Respondent F Extern hjälp kommer att Respondenten har uppfattat Anser att de framförallt   

fås genom bolagets revisor. att de fått möjlighet att får denna typ av hjälp 
 Internt kommer arbetet att lämna åsikter genom NGM från revisorer och deras 
 ske genom ett samarbete Eguity. Kan tänka sig att erfarenheter från kunder. 
 mellan ekonomiavdelning lämna åsikter vid ett senare 
 och bolagets redan införda tillfälle.  
 revisionskommitté.  
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Inställning till Svensk kod för bolagsstyrning 
 
 
 Positivt med    Negativt med  Förslag på ändringar
 koden  koden  av koden 
    
 
Respondent A Genom tillämpning Att införa och  Anser delar av koden 
 av koden får företagen följa koden kan bli tekniskt svåra att genomföra  
 indirekt en kvalitets- både dyrt och  eller svåra att formulera en  
 stämpel.  tidskrävande.  motivering till avvikelse från. 
      
 
 
 
Respondent B Genom koden tydliggörs Risk finns att koden Införandet av koden borde ske  
 styrelsens ansvar och blir administrativt stegvis och ej innefatta  
 ett regelverk skapas. jobbig att genomföra. alla börsnoterade bolag på en  
     och samma gång. De minsta 
     bolagen borde få dispens från 
     kodens regler. 
       
 
Respondent C Främst kodens r egler Anser att koden är för Koden bör anpassas bättre mot  
 om finansiell rapportering, detaljerad. Detaljerna tar de minsta företagen. 
 kontroll av bolagets i sin tur upp administrativt 
 verksamhet samt  arbete och därigenom en  
 ersättning till VD och hel del resurser. 
 styrelse. 
 
  
Respondent D Koden blir en check- För detaljerad och Koden bör ha ol ika utformning 
 lista för företag och ambitiös för mindre  beroende på bolagets storlek. 
 påminner styrelsen om företag.  
 deras ansvar och uppgift. 
 
 
 
 
Respondent E Koden hjälper till  Ökad arbetsbelastning De allra minst företagen bör  
 bibehålla förtroendet för styrelsen leder till  undantas från kodens regler. 
 för kapitalmarknaden. ökade ersättningar och 
   därigenom högre kostnader  
   för företaget. 
 
 
 
Respondent F Koden är ett sätt att Kan leda till betungande Det behöver ej göras 
 strukturera den interna administration.  ändringar av koden. 
 kontrollen.   
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Inställning till Svensk kod för bolagsstyrning 
 
 

Kodens förmåga till självreglering 
 
 
Respondent A  Gillar principen följ eller förklara och tanken att koden ska vara självreglerande. 
  Ser risk i att företag slutar motivera sina förklaringar och olika  
  ”standardförklaringar” börjar användas. 
 
 
 
 
 
Respondent B  Gillar principen följ eller förklara. Skeptisk till kodens förmåga till   
  självreglering. Risk finns att normer utvecklas om hur man ska förklara  
  avvikelser från koden. 
 
 
 
 
 
Respondent C Gillar principen följ eller förklara. Tror företag ibland kan bli otydliga 
  i sina förklaringar. 
 
 
 
 
 
 
Respondent D  Positiv till självregleringsprincipen. Koden blir genom följ eller förklara 
  enkel att följa. 
 
 
 
 
 
 
Respondent E Gillar principen följ eller förklara då den gör att koden kan anpassas till fler 

företag. Tror det kommer att fungera med en självreglerande marknad. 
 
 
 
 
 
 
Respondent F  Gillar principen följ eller förklara men ställer sig ändå tveksam till kodens
  förmåga till självreglering då risk finns att företag börjar förklara vissa speciella 
  regler. 
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6. ANALYS & DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att analysera samt diskutera kring det material som presenterades i 
föregående kapitel. Vi kommer att poängtera likheter och olikheter mellan respondenternas 
svar och dra paralleller till den teori som vi tidigare presenterat. Detta kommer att göras 
utifrån de tre huvudrubrikerna som användes för att dela upp empirin. Vi hoppas att det skall 
göra det lättare för läsaren att följa med i våra tankegångar.  
 
 
 

 

 

Ovanstående modell visar hur vi genomfört vår analys. Vi har analyserat empirin utifrån de 
tre huvudrubrikerna som tidigare presenterats. Därefter har vi gjort kopplingar mot den teori 
som vi presenterat i den teoretiska referensramen. Vi har sedan diskuterat kring de kopplingar 
och tendenser vi identifierat. 
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6.1 Kännedom om Svensk kod för bolagsstyrning 

6.1.1 Första kontakt med koden 
 
Respondenterna i studien uppvisar alla en god kännedom om Svensk kod för bolagsstyrning. 
Respondenternas företag kom i kontakt med koden vid lite olika tillfällen men en likhet 
mellan dessa var att de alla var centrerade runt den implementering av koden som skedde 
2005. I och med detta kan en koppling göras mot en av Kodgruppens ursprungliga tankar, att 
de mindre företagen skulle kunna ta del av information skapad i och med de större företagens 
implementering av koden128.  
 

6.1.2 Redan efterlevda delar av koden 
 
Respondenterna berättade under de intervjuer som genomfördes om deras företags arbete med 
att efterfölja den nuvarande kodens punkter. Något som överraskar oss är att endast ett av 
företagen valt att inte följa någon del av koden. Övriga respondenters företag visade sig 
använda vissa olika delar av koden. Vissa företag har exempelvis anammat punkten gällande 
ersättningsutskott för att bereda de frågor rörande ersättning till bolagsledningen, detta helt i 
linje med Svensk kod för bolagsstyrnings punkt för ersättningsutskott129. Andra delar av 
koden som respondenternas företag valt att använda sig av är punkterna om valberedning, 
revisionskommitté, VD-instruktioner samt arbetsordning för styrelse. Anledningarna till 
varför företagen i studien valt att använda sig av delar av koden skiljer sig företagen emellan. 
En respondent sade exempelvis att:  
 

”Vi har valt att tillämpa de delar av koden som är estetiskt tilltalande.” 
 
En annan respondent berättade att anledningen till att de börjat använda sig av vissa delar av 
koden är att företaget har som inställning att inte vänta med att införa något som de anser vara 
vettigt. En tredje respondent motiverar sitt företags val att använda delar av koden med att de 
anser att dessa delar har stor relevans för bolaget och bolagets aktieägare. Denna tanke med 
att koden har relevans för företagets aktieägare stämmer väl överens med den bakomliggande 
teorin till Corporate Governance, nämligen agentteorin130. 
 

6.1.3 Kännedom om revideringen 
 
När det kommer till den kommande revideringen av Svensk kod för bolagsstyrning har alla 
respondenterna i studien en god kännedom om denna. Vissa av respondenterna har redan haft 
möten om detta och andra kommer att erhålla ytterliggare information om de kommande 
ändringarna inom en snar framtid genom deras revisor. Att ett företags revisor informerar om 
de kommande ändringarna av Svensk kod för bolagsstyrning och hur detta kan komma att 
påverka det aktuella företaget kan ses som att företaget använder sig av extern hjälp i arbetet 
med koden. Detta förfarande liknar således det arbetssätt som några av de större företagen 
använde sig av vid implementeringen 2005131.  
                                                
128 Kodgruppen, SOU 2004:46 - Svensk kod för bolagsstyrning, 9. 
129 Svensk kod för bolagsstyrning, 32. 
130 Mallin, 10-11. 
131 Jessica Johansson, Veronica Olsson, Magisteruppsats, Borås, Implementering av Svensk kod för 
bolagsstyrning, 31. 
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6.2 Förberedelser för införande av Svensk kod för bolagsstyrning 

6.2.1 Påverkan på kodens utformning 
 
Respondenterna har, vilket tidigare nämnts, alla god kännedom om Svensk kod för 
bolagsstyrning samt kommit i kontakt med koden vid tidigare tillfällen. Det inte alla våra 
respondenter har kännedom om är att möjlighet givits av Kodgruppen att lämna synpunkter på 
den pågående revideringen av koden132. Två av respondenterna anser att de ej har fått 
information om möjligheten att vara med och påverka kodens utformning. De resterande 
respondenterna som haft kännedom om möjligheten till åsiktslämnande har valt att ej bidra 
med synpunkter. Utifrån respondenternas agerande hittills kan vi således ej se att de bidragit 
till utformningen av det utkast till revideringen av Svensk kod för bolagsstyrning som ska 
vara klart och presenteras av Kodgruppen i början av 2008.  
 
Vid införandet av den ursprungliga koden 2005 lämnades åsikter av företag och Kodgruppen 
gav vika angående vissa frågor som åsidosatte svensk praxis.133 Gällande företags medverkan 
vid utformningen av koden kan därför ett större engagemang av företagen själva ses vid 
införandet av Svensk kod för bolagsstyrning år 2005 i jämförelse med vid den revidering som 
nu pågår. En stor anledning till detta anser vi vara att koden som infördes år 2005 inte hade 
någon föregångare och således i sin helhet var nyutformad. Den kod som ska börja gälla från 
halvårsskiftet år 2008 bygger till största del på nuvarande Svensk kod för bolagsstyrning och 
även om företag ännu inte infört koden är de medvetna om dess existens och acceptansen till 
koden hos andra större företag. Vi kommer senare i analysen att redogöra för respondenternas 
förslag till förändringar av koden, men kan redan nu konstatera att flertalet av respondenterna 
anser att koden bör anpassas bättre mot de mindre bolagen. Vi anser att respondenterna bör 
framföra dessa åsikter till Kodgruppen och öka möjligheten att få sin vilja igenom och 
därigenom minska sitt missnöje. 
 
Revideringen av koden pågår i dagsläget och företagen ska få ytterligare möjlighet att lämna 
synpunkter på det färdiga utkast som kommer att presenteras i början av 2008.134  
Fem av sex respondenter ställer sig i dagsläget positiva till att lämna synpunkter på koden  
vid ett senare tillfälle. Endast en respondent angav vid intervjun att några åsikter från denne 
troligtvis ej kommer att ges. Vi vill således inte lägga för stor vikt på den passivitet som 
hittills kännetecknat sig hos våra respondenter. Respondenternas företag är överlag bara i 
inledningsfasen av sitt arbete med införandet av koden och kommer troligtvis att samla på sig 
mer kunskap ju längre arbetet fortlöper. Det är inte för sent att lämna synpunkter och genom 
att invänta Kodgruppens utkast som beräknas komma i januari så får företagen mer konkret 
information om den kommande revideringen. Den passivitet vi hittills sett hos företagen anser 
vi ändå inte vara försumbar då det borde vara lättare att påverka ett utkast än att ändra det i 
efterhand. Genom den kommande presentationen av sitt utkast så har Kodgruppen gått 
igenom alla kodens punkter och gjort ett betänkande. En ändring av detta utkast kan således 
tolkas som kritik mot Kodgruppens arbete och kan enligt oss, för mindre företag, bli svårt att 
få igenom. 
 

                                                
132 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Pressmeddelande [www dokument] 
http://www.bolagsstyrning.se/files/docs/Release_ny_kod_070923.pdf, 2007-09-23. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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6.2.2 Tillvägagångssätt 
 
Tre av sex tillfrågade respondenter anger att deras huvudsakliga arbete med införandet av 
koden kommer att ske under våren 2008. Resterande tre respondenter anser sig redan följa 
stora delar av koden och ser ej att det kommer att krävas någon större ansträngning för att 
genomföra ytterligare anpassningar till kommande kod. Det tillvägagångssätt de tillfrågade 
respondenterna använt sig av eller kommer att använda sig av vid införandet av koden 
varierar. Två av de tillfrågade har bedrivit och kommer att bedriva arbetet med Svensk kod 
för bolagsstyrning internt. Inom en respondents företag är det främst ekonomichefen och 
VD:n som jobbat med införandet av koden och inom en annan respondents Vice VD:n som 
även innehar befattningen chief financial officer.  
 
Fyra av de tillfrågade respondenternas företag kommer alla att använda sig av extern hjälp. En 
respondents företag skall anlita en advokatbyrå för externt stöd som kommer att hjälpa till 
med att framställa en åtgärdsplan avseende tillvägagångssättet för implementeringen av 
koden. Resterande tre respondenter vilkas företag ska anlita extern hjälp gör det genom att ta 
hjälp från revisorer.  
 
Styrelsen är inblandad i samtliga av respondenternas arbeten med koden. En respondent anger 
styrelsen som ansvarig för ett slutligt ställningstagande om kodens framtida tillämpning inom 
företaget, och en annan respondent säger att styrelsen vid tidigare införda delar kontinuerligt 
arbetade med koden. Resterande respondenter anger att styrelsen är en part de diskuterar 
kodens tillämpning med men att de ej är genomgående delaktiga i arbetet. 
 
I vår teoretiska referensram presenterade vi bland annat följande åtgärder som företag 
genomförde under förberedelsearbetet till införandet av koden år 2005. 
 

• Interna arbetsgrupper 
• Extern hjälp i form av jurist 
• Anlitande av revisionsbyrå  
• Utbildning av styrelsen 
• Gemensam utformning av en implementeringshandbok 

 
Vi ser att likheter finns med våra tillfrågade respondenters företag. En respondent anger att 
hjälp kommer att fås genom anlitande av en advokatbyrå och använder sig således av extern 
hjälp i form av jurist. Tre av de tillfrågade kommer att vända sig till sina revisionsbyråer. En 
av dessa respondenter säger att revisionsbyrån även kommer att informera delar av styrelsen, 
men vi anser ej att denna information till styrelsen kan motsvara den utbildning av styrelsen 
som vi sett förekomma vid något tillfälle då Svensk kod för bolagsstyrning infördes år 2005. 
Vi anser heller ej att våra tillfrågade respondenters företag setts forma interna arbetsgrupper 
på samma sätt som företag gjorde vid tidigare införande av koden. En respondent anger 
exempelvis att arbetet tidigare bedrivits av koncernledning och styrelse, och annan säger att 
ekonomiavdelningen tillsammans med företagets redan införda revisionskommitté kommer att 
arbeta med koden till våren. Att grupper bildats eller kommer att bildas med representanter 
från flertalet av företagens olika avdelningar såsom till exempel ekonomi, personal, finans, 
internrevisions- och juridiska avdelningar har vi ej fått information om från respondenterna. 
Vi anser att en anledning till att våra tillfrågade respondenters företag ej bildar lika 
omfattande interna arbetsgrupper som företag gjorde vid tidigare införande är att våra 
tillfrågade företag helt enkelt är mindre än tidigare tillfrågade företag. Företagen i denna 
studie behöver således ej lika många representanter inom företaget för att representera samt nå 
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ut med information till företagets alla delar. Ingen av våra tillfrågade representanter har 
diskuterat införandet av koden med andra bolag i liknande situation. Ingen information om 
tillvägagångssätt vid införandet av koden har således tagits fram gemensamt med andra 
företag.  
 

6.2.3 Hjälp av företags tidigare införande 
 
Respondenterna har varierande svar på frågan om de vid sitt eget arbete med koden fått hjälp 
av företags tidigare införande av koden. Tre av respondenterna har personligen tagit del av 
kunskap som uppkommit i samband med företags tidigare införande av Svensk kod för 
bolagsstyrning 2005. En har tagit del av sådan information i form av stämmokallelser och 
pressmeddelanden från andra företag. En annan har tagit del av den handledning för 
tillämpning av koden som utvecklats av Mannheimer Swartling, men detta först efter att delar 
av koden införts i företaget. Handledningen användes således ej aktivt i arbetet. Ytterliggare 
en respondent har tagit del av Mannheimer Swartlings handledning. I dennes företag är det 
inte bara respondenten som läst handledningen utan varje styrelsemedlem i företaget har 
givits ett exemplar av handledningen och tagit del av denna. Handledningen användes aktivt i 
arbetet när företaget implementerade redan införda delar av koden. Av resterande tre 
respondenter anger två av dessa att de räknar med att få hjälp från företags tidigare införande 
genom deras revisorer. Endast en respondent svarar att denne ej tagit del av information från 
andra företag. Ingen av våra tillfrågade respondenter har diskuterat frågan om införandet av 
koden med andra bolag som befinner sig i en liknande sits. 
 
Tanken med att endast börsnoterade bolag på A-listan och företag på O-listan med ett 
börsvärde på över 3 miljarder skulle bli tvungna att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning 
från och med år 2005 var att dessa företag skulle utveckla system och rutiner för ett 
implementerande av koden. Efter några år skulle sedan tillämpningen av koden breddas till 
börsens alla bolag. Genom att göra på sådant sätt ansåg Kodgruppen att de kostnader som är 
kopplade till implementering av koden främst skulle bäras av de större börsföretagen och att 
de mindre företagen när det blir aktuellt skulle kunna använda sig av den kunskap som de 
större företagen genererat.135  
 
Av våra tillfrågade respondenter kan vi se att bara tre av sex tillfrågade respondenter använt 
sig av information skapad av företag vid tidigare införande av koden. En av dessa tre 
respondenter tog även del av informationen efter att företaget infört delar av koden och 
använde således ej informationen aktivt i arbetet. Endast en tredjedel av våra tillfrågade 
respondenter kan således direkt stödja Kodgruppens ovan nämnda tanke om att 
implementeringskostnaderna för koden främst faller på de största bolagen. Att Mannheimer 
Swartlings handbok för införande av koden använts av ett av respondenternas företag och 
studerats av en annan respondent fann vi ej överraskande. Denna handbok går igenom 
nuvarande kod steg för steg, gör jämförelser mot gällande rätt och ger kommentarer om 
praktisk tillämpning136. Handboken utvecklades på uppdrag av 13 av de största företagen vid 
införandet av koden 2005 och vi finner det överraskande och onödigt att denna kunskap från 
tidigare implementering endast har använts aktivt av en av sex tillfrågade respondenter i 
denna studie. 
 

                                                
135 Kodgruppen, SOU 2004:46 - Svensk kod för bolagsstyrning, 9.   
136 Mannheimer Swartling, Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning, (2006) 
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Två av sex respondenter angav att de räknade med att få hjälp från företags tidigare införande 
av koden genom deras revisorer. Revisorer har enligt en respondent visats sig väldigt villiga 
att hjälpa företag med införandet av koden.  
 

”Vi peppras med konsultförfrågningar från de andra revisionsbyråerna som vill 
hjälpa till med införandet av koden.”   

 
För att Kodgruppens tankar om kostnadsfördelningen ska kunna infrias hade det enligt 
oss krävts att de tillfrågade respondenternas företag själva har använt sig av och 
kommer att använda sig av information skapad vid större företags tidigare införande av 
koden. Vid användandet av en mellanhand i form av revisorer blir det, enligt oss, ej upp 
till företagen själva om implementeringen av koden ska ske så kostnadseffektivt som 
möjligt. Frågan blir således om revisorernas kunskap från företags tidigare 
implementering kommer att leda till färre debiteringstimmar mot företag i jämförelse 
med om revisorerna ej innehaft kunskap om företags tidigare införande? Detta ser vi ej 
som en självklarhet och denna åsikt delas även av Respondent F som menade att 
revisorerna troligtvis ej frivilligt kommer att dra ned på antalet timmar. 
 
Det är ej tanken att med denna uppsats utreda hur revisorerna kommer att gå tillväga vid 
arbetet med företags kommande implementering av koden. Framtiden kommer att utvisa om 
revisorernas arbete med företags införande av kommande reviderade kod gått smidigt till väga 
och förenklats i och med större företags tidigare införande, och det således blivit billigare för 
de mindre företagen. Vi kan därför ej utesluta att Kodgruppen i slutändan kommer att få rätt i 
sina tankar om att implementeringskostnaderna för koden till största del faller på de största 
bolagen. Men vi kan heller inte utifrån denna studie stödja Kodgruppens tanke om 
kostnadsfördelningen. För att kunna stödja deras tanke hade det krävts att de tillfrågade 
respondenterna själva visat på kunskap som erhållits från större bolags tidigare 
implementering av koden. Det var nu endast två av sex tillfrågade respondenters företag som 
tagit hjälp av företags tidigare införande vid sitt eget arbete med koden. Vi kan utifrån denna 
studie därför konstatera att för majoriteten av de tillfrågade blir det ej upp till företagen själva 
om arbetet med införandet av Svensk kod för bolagsstyrning ska bli billigare tack vare 
företags tidigare införande. Denna möjlighet till kostnadseffektivisering läggs istället delvis i 
händerna på företagens revisorer.    
 

6.3 Inställning till Svensk kod för bolagsstyrning 

6.3.1 Positivt med koden 
 
Respondenternas inställning till Svensk kod för bolagsstyrning skiljer sig åt. Vissa är mera 
positiva till kodens införande och utformning medan andra har en mera restriktiv hållning 
gentemot koden. Respondenterna anser dock alla att koden medför både positiva och negativa 
effekter. Två av respondenterna anser att det mest positiva med koden är att den tydliggör 
vilket ansvar styrelsen har med sitt arbete.  
Angående detta sade en av respondenterna:  
 

”Det tycker jag är väldigt positivt, det är för många som sitter av sin tid i 
styrelser i andra företag.”   
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Andra positiva effekter som våra respondenter nämner är att företag genom att tillämpa koden 
erhåller en sorts kvalitetsstämpel, att koden hjälper till att bibehålla förtroendet för 
kapitalmarknaden samt att den är ett sätt för företag att strukturera sin interna kontroll. 
Ytterliggare effekter med koden, som respondenterna nämner, är vilka intressenter som har 
nytta av att företag följer koden. Alla respondenterna i studien anser att den intressentgrupp 
som har störst nytta av att koden efterlevs är företags aktieägare. En av de tillfrågade menar 
att det främst sker genom att koden leder till en ökad genomlysning av företagens 
förehavanden, att det helt enkelt blir lättare för aktieägare att förstå vad som händer inom 
företaget.  
 
Att respondenterna anser att aktieägarna har störst nytta av att koden följs stämmer väl 
överens med den tidigare presenterade teorin bakom Corporate Governance, agentteorin. 
Agentteorin menar att styrelsen är aktieägarnas agent, dvs. att styrelsen skall arbeta utifrån 
aktieägarnas bästa och att aktieägarna i detta fall utgör principalen.137 Att respondenterna tror 
att aktieägarna har den största nyttan av att koden följs tyder på att denna teori fungerar i 
praktiken. Detta stöds även indirekt av att respondenterna upplever att koden leder till ett 
tydligare ansvarsområde för styrelsen och ett ökat engagemang från denna. Om koden leder 
till att styrelsen sköter sitt arbete på ett bättre sätt leder det till en större nytta för aktieägarna 
vilket leder till ett väl fungerande agent – principal förhållande i enlighet med det Mallin 
skriver138.  
 
Flertalet trender har visat på en skiftning inom bolagsstyrningsvärlden från fokus på 
agentteorin till ett större fokus mot intressentteorin dvs. att det är betydligt fler intressenter än 
aktieägarna som har nytta av bolagsstyrning.139 I vår studie har vi dock ej kunnat se några 
tydliga tecken på någon sådan skiftning hos de företag vi undersökt i denna studie. En 
respondent nämnde att staten hade nytta av att Svensk kod för bolagsstyrning efterlevs 
eftersom koden leder till ett ökat förtroende för kapitalmarknaden och en väl fungerande 
kapitalmarknad är positivt för staten. Förutom denna respondent ansåg de övriga att det är 
aktieägarna som har den största nyttan av att koden efterlevs. Detta tyder på att det fortfarande 
är agentteorin som är aktuell. 
 
Som vi tidigare nämnt har de vägledande principerna för Kodgruppen under arbetet med att 
utveckla koden har varit: 
 

• att skapa goda premisser för en ansvarstagande och aktiv ägarroll, 
• att skapa ett väl balanserat maktförhållande mellan ägare, styrelse och företagsledning, 
• att skapa en tydlig uppdelning av roller och ansvar för lednings- och kontrollorganen,  
• att se till så att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas praktiskt,  
• att skapa en så stor insyn i företaget som möjligt för ägare, kapitalmarknaden och 

samhället i övrigt.140 
 
Utifrån den empiri vi erhållit från våra respondenter kan vissa kopplingar ses mellan deras 
åsikter och Kodgruppens grundläggande principer. Två av de tillfrågade anser att koden leder 
till att styrelsens ansvar förtydligas. Detta är helt i linje med Kodgruppens grundläggande 
princip att skapa en tydlig uppdelning av roller och ansvar för lednings- och 

                                                
137 Mallin, 10-11. 
138 Ibid. 11. 
139 Sevenius, 89-90.   
140 Skog, 23. 
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kontrollorganen.141 Den sista punkten på ovanstående lista över grundläggande principer stöds 
av en respondent som menar att efterlevnad av koden leder till en ökad genomlysning av 
rutiner som i sin tur gagnar företagets aktieägare. Respondenten påpekar även att detta leder 
till ett ökat förtroende för kapitalmarknaden vilket är positivt för staten. Utifrån vår studie kan 
vi dock ej dra några slutsatser om hur väl de andra grundläggande principerna fungerar i 
verkligheten men vi finner det intressant att se att respondenternas åsikter så tydligt speglar 
vissa av Kodgruppens grundläggande principer. Vi anser att detta kan tyda på att Kodgruppen 
har lyckats med sin utformning av koden och att den har den påverkan på bolagsstyrning som 
den var tänkt att ha. Emellertid är det viktigt att komma ihåg att denna studie endast tar sex 
olika respondenters åsikter och kunskap i beaktande och generaliseringar utifrån det kan ej 
sägas vara särskilt troliga. 
 

6.3.2 Negativt med koden 
 
Som tidigare nämnts yttrade våra respondenter även negativa åsikter rörande koden. Två av 
respondenterna menar att koden är allt för detaljerad i sin utformning vilket kan leda till att 
den kräver en hel del administrativt arbete för att följa. Just detta administrativa arbete runt 
koden ser majoriteten av våra respondenter som en negativ följd av att man skall följa koden 
och de menar att detta leder till tidskrävande och resurskrävande arbete. Anledningen till att 
en respondent anser att koden är alltför detaljerad är att fokus flyttas från hur företaget drivs 
och dess själva affär till att hamna på hur arbetet skall skötas. En respondent stack ut ur 
mängden när det gällde negativa effekter i samband med koden. Denne menade att styrelsens 
mera aktiva roll inom företaget leder till negativa effekter för mindre företag. Anledningen till 
detta, menade respondenten, är den ökade arbetsbördan för styrelsen. Den leder till att antalet 
personer som kan tänka sig lägga ned den tid som krävs för styrelsearbetet minskar och de 
som kan tänka sig att göra det kommer kräva ett högre ersättningsbelopp. Det leder till en 
ökad kostnadspost för bolaget, något som respondenten ansåg väldigt negativt. En annan del 
av koden som vissa respondenter ej hade större förtroende för är dess förmåga att förebygga 
företagsskandaler såsom t.ex. Skandia. En respondent sade om detta ämne:  
 

”Det är t.ex. olagligt att göra bankrån med det görs ändå. Det är förbjudet att 
lura aktieägarna men det görs ändå.” 

 
Visserligen nämnde en respondent att denne ansåg att just den skandalförebyggande effekten 
var ett mycket positivt inslag i koden, men vi finner det ändå förvånande att två av sex 
respondenter är så pass negativa till kodens förmåga att förhindra skandaler. En stor anledning 
till kodens införande är just de skandaler som inträffat inom näringslivet142. Att så pass stor 
del av våra respondenter ställer sig negativa till denna förmåga kan tyda på att koden kanske 
inte uppfyller ett av sina grundläggande syften eller att kunskap ej finns inom företag gällande 
hur koden hjälper till med att förebygga dessa skandaler.   

6.3.3 Förslag på förändringar 
 
Endast en respondent ansåg att kodens nuvarande utformning ej behöver ändras. Alla de 
övriga deltagarna i studien ansåg att en ändring av koden vore positivt. Ingen av dessa 
respondenter hade dock exakt likadana önskemål, men en sak hade de flesta gemensamt. Det 
                                                
141 Skog, 23. 
142 Kollegiet för svensk bolagsstyrning [www dokument] 
 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp 2007-12-14 
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var att koden borde påverka företag olika beroende på företagens storlek. Vissa menade att de 
minsta företagen på de aktuella marknaderna borde undantas från koden medan andra menade 
att koden borde vara skiftad beroende på företagsstorlekar.  
 
Utifrån detta iakttagande skulle det troligen vara alltför djärvt att dra några generaliserande 
slutsatser men vi anser det ändå vara intressant att så pass stor del av våra respondenter anser 
att koden bör omformas för att bättre passa de mindre företagen. En respondent menar att 
Kodgruppen gjort det lite väl enkelt för sig genom att endast använda sig av en kod för alla 
bolag oavsett storlek. Kanske är det på sin plats att utforma koden olika beroende på ett 
företags storlek, ty skillnaderna i storlek mellan de största börsnoterade bolagen och de minsta 
är otroligt stor. Som exempel kan vi ta ABB som har ett börsvärde på cirka 220 miljarder 
kronor medan ett företag som Addtech AB har ett börsvärde på cirka 14 miljoner kronor143. 
Att utforma en bolagsstyrningskod som passar båda dessa bolag väl måste vara mycket svårt 
om inte omöjligt, vilket leder oss att hålla med våra respondenter på denna punkt.  
 

6.3.4 Kodens självreglering 
 
Tanken med kodens självreglering, att det är marknaden och företagen själva som skall 
avgöra vad som är god bolagsstyrning, anser våra respondenter vara någonting positivt och de 
flesta tror även att detta är något som fungerar väl i praktiken. Dock menar tre av 
respondenterna att risken finns att vissa förklaringar till varför företaget ej följer vissa punkter 
kan komma att bli standardiserade och att nyttan med förklaringen således försvinner. En av 
de tillfrågade nämner även att det troligen är väldigt svårt för företag med lite kunskap om 
bolagsstyrning att avgöra vad som är bra respektive dålig bolagsstyrning. En annan anser att 
förklara i Sverige oftast betyder att något bortförklaras. Denne menar att det troligen är bättre 
att försöka genomföra något trots att det kanske inte blir helt hundra istället för att 
bortförklara det. En positiv egenskap med principen följ eller förklara är enligt en av 
respondenterna att koden på detta sätt kan anpassas för att bättre passa mindre företag. Dock 
menar en annan respondent att detta kan leda till att det blir väldigt mycket att förklara för 
mindre företag.  
 
Vi kan således dra slutsatsen att våra tillfrågade respondenter alla gillar följ eller förklara 
principen och kodens självreglering. Att denna princip ska fungera i verkligheten ställer sig 
dock flertalet respondenter skeptiska till. Detta anser vi oroväckande då revideringen av 
koden kommer att innebära att antalet bolag som innefattas under kodens regler ökar från 
cirka 100 till över 300 stycken. Storleksmässigt kommer även spridningen mellan företagen 
som regleras av koden att öka markant. Ju större antal företag som innefattas av en reglering 
och ju större olikheterna är mellan dessa företag desto svårare anser vi det vara att ha regler 
som genom sin utformning får en självreglerande funktion. Att de berörda företagen är 
skeptiska till om denna självreglering fungerar kan enligt oss leda till att funktionen i sig blir 
lidande. Om ett berört företag ej litar på att marknaden skall avgöra vad som är en godtycklig 
förklaring kan det leda till att företaget ej heller lägger ned den tid som behövs för att 
motivera varför en avvikelse från koden har gjorts. Vi menar att detta kan öka risken för att 
standardiserade förklaringar till avvikelser utvecklas och att principen med följ eller förklara, 
och därmed självregleringsprincipen själv, förlorar en stor del av sin nytta.     

                                                
143 Dagens Nyheter [www dokument] 
http://bors.www.dn.se/dn/site/stock/stocklist.page?magic=(cc%20(omxnav%20(country%20SSE)%20(list%20ALL)%20(sect
or%20ALL))%20(table%20(tab%20(name%20quote)))) 2007-12-14 
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7. SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi kommit fram till under Analys & 
Diskussion kapitlet. Vi börjar i detta kapitel med att presentera vår problemformulering och 
syfte, detta för att underlätta för läsaren att koppla våra slutsatser mot den 
problemformulering och det syfte vi presenterade i början av denna uppsats.      
 
Problemformulering: 
 
Vilken är företagsledningens inställning till den kommande implementeringen av Svensk kod 
för bolagsstyrning och hur förbereder de sig inför införandet? 
 
Syfte: 
 
Utifrån vår problemformulering är huvudsyftet med uppsatsen att granska företagsledares 
inställning till införandet av Svensk kod för bolagsstyrning för alla börsnoterade bolag, samt 
bredda kunskapsfältet om hur de tillfrågades företag förbereder sig inför implementeringen av 
koden. Med inställning menas respondenternas åsikter angående vad som är positivt och 
negativt med koden samt vilken/vilka intressenter som de anser har störst nytta av att Svensk 
kod för bolagsstyrning följs. 
 
Delsyften: 
 

- Att utreda hur företag gick tillväga vid införandet av koden 2005. 
- Att jämföra nuvarande förberedningsarbetet mot företags förberedelsearbete vid 

implementeringen 2005. 
- Att granska och värdera om den kunskap som skapades vid införandet 2005 kommer 

att underlätta och leda till en kostnadsbesparing vid implementeringsarbetet för de 
företag som omfattas av den kommande revideringen. 

 

7.1 Slutsatser 
 
Vår studie har visat att företagsledningar inom börsnoterade bolag noterade på 
Stockholmsbörsen och NGM Equity överlag är positivt inställda till Svensk kod för 
bolagsstyrning. Det som de anser vara mest positivt är att koden leder till ett ökat ansvar för 
styrelsen och att koden ökar förtroendet för kapitalmarknaden.  
 
Det respondenterna finner mest negativt med koden är att den anses öka det administrativa 
arbetet, ger en ökning av kostnader samt att dess detaljrikedom är för hög och att den således 
ej passar väl för mindre bolag. Dessa åsikter passar väl in på det uttalande från en av våra 
respondenter som ligger till grund för denna uppsats titel, nämligen ”…ännu en 
papperstiger?”. Dock så finner vi att respondenterna överlag uppskattar koden och att det 
således vore alltför hårt att definiera koden som en papperstiger. Framtida studier inom 
området får utvisa om koden fungerar eller om den verkligen blir en papperstiger, dvs. att det 
administrativa arbetet blir alltför betungande i förhållande till nyttan.   
 
Vi har även visat att aktieägarna är den intressentgrupp som, av respondenterna, anses erhålla 
den största nyttan av att företag följer Svensk kod för bolagsstyrning. Det leder oss till 
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slutsatsen att agentteorin är den dominerande teorin kring svensk bolagsstyrning och att vi ej 
kan se några tendenser som tyder på att intressentmodellen skulle vara på väg att bli den 
främsta teorin inom bolagsstyrningen. 
 
Vi presenterade i vår teoretiska referensram företagens tillvägagångssätt vid 
implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning år 2005. Företagens olika 
tillvägagångssätt bestod då sammanfattningsvis av att skapa interna arbetsgrupper, påverka 
kodens utformning, anlita extern hjälp i form av jurist eller revisionsbyrå, utbildning av 
styrelsen samt gemensam utformning av en implementeringshandbok tillsammans med andra 
företag. 
 
I denna studie har företagen sammanfattningsvis visat att de i sitt arbete med kommande 
införande av en reviderad Svensk kod för bolagsstyrning kommer att skapa interna 
arbetsgrupper, utbilda styrelsen, anlita extern hjälp i form av jurist samt få extern hjälp från 
företagens revisorer. Utformningen av interna arbetsgrupper kommer ej vid företagens 
nuvarande förberedelser att ske på ett lika omfattande sätt som vid införandet av koden år 
2005. Då skapades interna arbetsgrupper med representanter från flera av företagens olika 
avdelningar. Hos de flesta av respondenternas företag har och kommer arbetet att utföras av 
en enskild medarbetare eller i arbetsgrupper bestående av två till tre personer. Grupperna 
innefattar personer med befattningarna bolagsjurist, ekonomichef, VD, Vice VD samt 
styrelseordförande. Styrelsen ses enligt majoriteten av våra respondenter som en part 
arbetsgrupperna för diskussioner med, men som ej är delaktiga genomgående i företagens 
implementeringsarbeten. Styrelsen har hos en av våra tillfrågade respondenter erhållit 
utbildning i form av Mannheimer Swartlings handledning vid tillämpning av Svensk kod för 
bolagsstyrning. Utbildning av styrelsen har ej skett på ett lika omfattande sätt som vid 
förberedelserna för införandet av koden 2005 då Stockholmsbörsen anordnade en utbildning 
om kodens regler och hur reglerna kan komma att påverka styrelsens arbete. 
 
Respondenternas företag har som nämnts ovan visat sig använda olika förberedande metoder 
inför den kommande implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning. Utifrån empirin i 
vår studie har vi identifierat en implementeringsprocess som vi presenterar nedan. 

  
 
 

Koden 

Ansvarig för 
bolagsstyrning inom 
företaget 

Styrelsen 

Valda delar 
implementeras i 

företaget Företagets 
verksamhet 

Bolags- 
ledning 

Eventuell 
extern hjälp 

Av: Brännström & Ådin (2007) Figur 7:1, Implementeringsprocess 

Diskussioner 
förs 

De/Den ansvariga/-e för bolagsstyrningsarbete inom företaget sätter sig in i vad koden innebär. I detta skede 
har vissa valt att använda sig av extern hjälp t.ex. i form av revisor eller information från företags tidigare 
implementering. Därefter förs en diskussion med styrelse och bolagsledning. Efter det implementeras de delar 
av koden som ansetts vara till gagn för företaget. 
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Av våra tillfrågade respondenter kan vi se att bara tre av sex respondenter använt sig av 
information skapad av företag vid tidigare införande av koden. En av dessa tre respondenter 
tog dessutom del av informationen efter att företaget infört delar av koden och använde 
följaktligen ej informationen aktivt i arbetet. Två av sex respondenter angav att de räknade 
med att få hjälp från företags tidigare införande av koden genom deras revisorer.  
 
För att Kodgruppens tankar om kostnadsfördelningen ska kunna infrias hade det enligt oss 
krävts att de tillfrågade respondenternas företag själva har använt sig av och kommer att 
använda sig av information skapad vid större företags tidigare införande av koden. Vid 
användandet av en mellanhand i form av revisorer blir det, enligt oss, ej upp till företagen 
själva om implementeringen av koden ska ske så kostnadseffektivt som möjligt. Denna 
möjlighet till kostnadseffektivisering läggs istället delvis i händerna på företagens revisorer. 
Vi kan därför ej utesluta att Kodgruppen i slutändan kommer att få rätt i sina tankar om att 
implementeringskostnaderna för koden till största del faller på de största bolagen. Men vi kan 
heller inte utifrån denna studie stödja Kodgruppens tanke om kostnadsfördelningen. För att 
kunna stödja deras tanke hade det krävts att en större andel av de tillfrågade respondenterna 
själva visat på kunskap som skapats vid större bolags tidigare implementering av koden. 
 

7.2 Förslag till framtida studier 
 
Flertalet respondenter i vår studie har angett att företaget är i startgroparna vad gäller arbetet 
med införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Kodgruppen kommer även i början av år 
2008 att presentera ett första utkast på revideringen av koden. Vi anser att en studie liknande 
denna borde genomföras när företagen är färdiga med sitt förberedelsearbete, och 
revideringen av koden är slutförd. Företagen bör då kunna ge bättre information om deras 
anlitande av extern hjälp samt om denna gått smidigt och effektivt tillväga, och det blir 
därigenom lättare att se om kodgruppen haft rätt i sina tankar om kostnadseffektivisering tack 
vare större företags tidigare införande.  
 
Att vända sig till sina revisorer var ett återkommande svar hos våra respondenter när de blev 
tillfrågade om hur arbetet med koden kommer att gå tillväga. Vi tycker således att en studie 
från revisorernas perspektiv vore intressant då det enligt de mindre företagen ofta är revisorn 
som företagen kommer att rådfråga. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
I detta kapitel kommer studiens sanningskriterier att behandlas, detta utifrån våra slutsatsers 
validitet, tillförlitlighet och överförbarhet. För att kunna avgöra om ens studies slutsatser kan 
räknas som giltiga och trovärdiga är det viktigt att undersöka och framhäva studiens styrkor 
respektive svagheter144.  Slutsatserna i denna studie har baserats på våra egna bedömningar 
efter att en jämförelse gjorts mellan teorier inom området och intervjuer med sex olika 
företag noterade på Stockholmsbörsens Small Cap-lista och NGM Equity.      

 

8.1 Validitet 
 
Med en studies validitet menas om studien mäter vad den är avsedd att mäta.145 Det är vanligt 
att skilja mellan inre och yttre validitet. Yttre validitet råder om de intervjuade respondenterna 
verkligen tycker och agerar på samma sätt som de i studien uppgett att de tycker och agerar.  
Inre validitet råder om frågorna som ställs vid till exempel en intervju mäter och ger svar på 
vad som är avsett att mätas.146 
 
För att få en hög inre validitet i vår studie har vi utformat en intervjuguide utifrån vår 
teoretiska referensram och vårt syfte. Intervjuerna genomfördes sedan med de personer som 
de tillfrågade företagen själva ansåg mest lämpliga att svara på frågor om deras införande av 
Svensk kod för bolagsstyrning. Vi tycker således att vår studie präglas av en hög inre validitet 
då vi strävat efter att ställa rätt frågor till rätt personer. Att avgöra hur hög den yttre validitet 
är i vår studie anser vi vara svårt. Detta då Svensk kod för bolagsstyrning börjar omfatta alla 
bolags på Stockholmsbörsen samt NGM Equity först vid halvårsskiftet 2008. Våra tillfrågade 
respondenters företag är alla antingen i början eller mitt uppe i sitt arbete med införande av 
Svensk kod för bolagsstyrning. Vi kan i denna studie därför inte avgöra om alla de tillfrågade 
företagens verkliga agerande blir detsamma som vad som av angivits av våra respondenter. 
Detta kan avgöras först när företagen är klara med sin implementering av koden och efterlever 
denna från och med halvårsskiftet 2008. 
 

8.2 Tillförlitlighet 
 
En studies tillförlitlighet kan ökas genom att intervjuerna sammanställs och sedan skickas åter 
till respondenterna så att dessa får chansen kommentera sammanställningen och klargöra 
något som eventuellt anses vara otydligt eller missuppfattat.147 Intersubjektivitet är det namn 
som ofta används för att benämna detta sanningskriterium och det uppnås således då forskaren 
och respondenten kan komma överens om att den beskrivning och återgivning som gjorts är 
korrekt genomförd.148 
 
Som tidigare nämnts skrev vi först ned vad som sagts under intervjuerna ordagrant för att 
sedan bearbeta detta material och göra en sammanställning. I och med att vi gjorde denna 
bearbetning av materialet ansåg vi att det var viktigt för studien att försäkra oss om att vi ej 
                                                
144 Jacobsen, 255. 
145 Eliasson, 16. 
146 Lundal och Skärvad, 150-151. 
147 Bryman Bell, 306-307. 
148 Jacobsen, 256. 
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missförstått eller råkat förvränga respondenternas svar under arbetets gång. Vi beslöt oss 
således för att sända tillbaka sammanställningen av varje intervju till den aktuelle 
respondenten så att denne fick chansen att kommentera och klargöra ifall detta var något som 
respondenten ansåg behövligt. I och med returnerandet av sammanställningarna till oss kunde 
vi konstatera att respondenterna ej ansett det behövligt att genomföra några större 
ändringar/klargöringar. Två av respondenterna valde att kommentera vissa uttalanden lite 
kortfattat samt att förklara lite djupare kring några frågor, men inget vitalt för studien kom 
fram under detta förfarande. Till följd av att vi genomförde denna kontroll av 
intervjumaterialet kan vi konstatera att sanningskriteriet intersubjektivitet har uppfyllts och att 
det i sin tur leder till att studiens tillförlitlighet ökar149.  
 
Alla våra intervjuer genomfördes över telefon. Anledningen till detta var respondenternas 
företags geografiska läge samt att detta passade respondenterna bäst då de jobbar under hård 
tidspress. Vissa fördelar är som tidigare sagts kopplade till telefonintervjuer. Till exempel är 
telefonintervjuer billigare och enklare att genomföra samt att risken att respondenten och dess 
svar skulle påverkas av intervjuarens närvaro minskar150. När en intervjuare påverkar 
respondenten genom sin närvaro brukar det kallas för intervjuareffekten och denna anses 
kunna påverka en studies tillförlitlighet.151 Eftersom vi genomförde telefonintervjuer blev 
våra respondenter ej påverkade av vår närvaro och vi anser därför att studiens tillförlitlighet 
ökar ytterliggare. Vi anser att intervjuareffekten var väldigt låg under intervjuerna, främst 
eftersom vi lät respondenterna tala fritt om de så önskade men även för att respondenterna, 
enligt oss, var väldigt avslappnade och tillmötesgående.  
 

8.3 Överförbarhet 
 
Vår teoretiska referensram bygger på tidigare publicerade artiklar, litteratur samt uppsatser. 
Frågorna som vi använt oss av under våra intervjuer är utvecklade utifrån den teoretiska 
referensramen. Risken finns att misstolkningar kan äga rum mellan författarna och 
respondenterna i denna studie i och med att vi besitter en annan förförståelse än våra 
respondenter. För att minimera risken för detta har vi, som tidigare nämnts, låtit 
respondenterna läsa igenom empirin och komma med kommentarer. Då vi använt oss av en 
positivistisk verklighetssyn har vi försökt att undvika att påverka respondenterna och således 
det material som de ger upphov till. Det har gjorts genom att vi hållit oss till intervjuguiden, 
som i sin tur är baserad på den teori som presenterades i den teoretiska referensramen. Denna 
teori är i stora delar baserad på Svensk kod för bolagsstyrning vilket leder oss till antagandet 
att intervjuresultaten troligtvis skulle bli detsamma även om någon annan än vi själva 
genomfört intervjuerna. Trots vår positivism är vårt syfte med uppsatsen ej att generalisera 
resultatet av studien utan att granska företagsledares inställning till införandet av Svensk kod 
för bolagsstyrning för alla börsnoterade bolag, samt att öka förståelsen för hur de tillfrågades 
företag förbereder sig inför implementeringen av koden. 
 
Med överförbarhet brukar det menas om en studies resultat är möjligt att generalisera mot 
områden utanför själva studiens omfattning.152 Eftersom det vid kvalitativa studier främst är 
djupet som behandlas, istället för bredden, så leder det oftast till att resultatet är svåra att 

                                                
149 Johansson Lindfors, 166. 
150 Bryman Bell, 140. 
151 Jacobsen, 270. 
152 Jacobsen, 266. 
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generalisera utanför själva studiens område.153 Vi strävade som tidigare nämnts ej efter att få 
fram generaliserbara resultat med denna studie utan vi hade som mål att ge läsare insyn i hur 
företagsledningen i företag, berörda av den kommande revideringen av Svensk kod för 
bolagsstyrning, arbetar med koden och vilken inställning dessa har till koden. Dock så vill vi 
nämna att vi anser att våra resultat i viss mån bör kunna generaliseras. Detta på grund av vår 
positivistiska verklighetssyn samt att respondenternas företag representerar olika branscher, 
företagsstorlekar samt är noterade på olika börslistor. Något som dock bör hållas i åtanke vid 
en eventuell generalisering, är att vi under valet av respondenter valde ut de företag som 
visade sig mest kunniga och intresserade av området. Det leder till att företag som ej visade 
sig intresserade eller kunniga inom området kan inneha vitt skilda inställningar och arbetssätt 
gällande koden.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
153 Bryman Bell, 307. 
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BILAGOR 
Missivbrev E-mail 

 

Hej! 

Vi heter Adam Ådin och Ola Brännström och skriver just nu vår D-uppsats vid Umeå 
universitet. 

Det vi skriver vår magisteruppsats om är Svensk kod för bolagsstyrning och om hur en 
revidering av denna just nu pågår vilket innebär att alla börsnoterade företag vid 
Stockholmsbörsen och NGM Equity omfattas av koden från och med halvårsskiftet 2008. Det 
vi med vår uppsats vill utreda är hur företag som blir omfattade av koden från halvårsskiftet 
2008 förbereder sig för införandet av koden, eller om företags implementering av koden redan 
har börjat och i sådana fall hur denna implementering går/gick till? Har dessa företag haft 
hjälp av de tillvägagångssätt och procedurer som användes av de större företag som införde 
koden redan 2005? Detta är kortfattat vad vi vill undersöka.  

Då ni är ett av de bolag som berörs av Svensk kod för bolagsstyrnings nya omfattning tänkte 
vi att ni skulle kunna vara ett lämpligt företag att intervjua om detta. Förbereder ni er för att 
införa koden? Eller har ni redan börjat implementera och efterleva kodens regler? I sådana 
fall, har det krävts mycket åtgärder från er sida för att följa koden, och när började ni efterleva 
dess rekommendationer? 

Vi är jättetacksamma om det finns någon hos er som är insatt i detta och kan ställa upp på en 
telefonintervju. Om så, hör gärna av er till oss så att vi tillsammans kan komma överens om 
en intervjutid som passar. Vi kan nås på mail eller direkt via telefon. 

Mycket vänliga hälsningar!  

Adam Ådin  
adam_adin@hotmail.com 
Tel. 070-XXX 23 30 
 
Ola Brännström  
Brannstrom@gmail.com 
Tel. 073-XXX 80 20 
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Intervjuguide 
 
 
Frågor om företaget/respondenten 

 
- (Önskar ni och ert företag vara anonyma?) 
 
-     Berätta om dig själv och din position i företaget? 

 
- Vad är ert företags huvudsakliga sysselsättning? 
 

Vilken är företagets kännedom om koden? 
 

- När kom ni för första gången i kontakt med Svensk kod för bolagsstyrning? 
 
- Är ni medvetna om att koden i dagsläget revideras och ska börja omfatta alla bolag på 

stockholmsbörsen och NGM Equity vid halvårsskiftet 2008? 
 
Förberedelser för implementering av koden? 
 

- Har ni valt att tillämpa koden, eller delar av koden frivilligt? 
- Om ja, vilka delar och vad är er motivering till det? 
- Om nej, varför inte? 

 
-    Har ni börjat förbereda er för att följa Svensk kod för bolagsstyrning? 

 - Om ja, sker arbetet till största del internt eller externt? 
- Om ja, hur har förberedelserna gått till? Vilka åtgärder har ni vidtagit? 
- Om nej, varför inte? Har ni tänkt vidta åtgärder i framtiden? 
 

      - Vilken roll har styrelsen i förberedelsearbetet? 
  

-    Övervägde ni eller har ni tagit del av den information som skapades av de större 
bolagen om tillvägagångssätt och procedurer vid införandet av Svensk kod för 
bolagsstyrning år 2005? 

- Om ja, har kunskap om tidigare företags tillvägagångssätt vid införandet av 
koden 2005 varit till nytta för er? 
- Om ja, har denna kunskap gjort era förberedelser billigare och mer 
kostnadseffektiva? 

  
-    Har ni diskuterat och samarbetat med företag som befinner sig i en liknande sits som 
er, det vill säga som också tillhör de företag som omfattas av koden fr.o.m. halvårsskiftet 
2008? 

- Om ja, hur har detta samarbete sett ut? 
 

-    Har ni uppfattat att ni fått möjligheten att påverka kodens nya utformning? 
 - Om ja, har ni använt er av denna möjlighet? 
 - Om ja, vilka synpunkter har ni framfört? 
 

- I vilken utsträckning är ni beredda att engagera er i utformningen av den nya koden 
och lämna synpunkter på det utkast som presenteras i början av nästa år? 
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Vad är er inställning till koden? 
 

- Vad anser ni om nuvarande Svensk kod för bolagsstyrning? 
- Finns det ett behov av koden? 

 
- Är nuvarande kod i behov av en revidering?  

- Om ja, är någonting överflödigt i koden eller är det någonting ni känner saknas 
i koden? 

 
- Vad anser ni om att Svensk kod för bolagsstyrning ska börja gälla alla företag på 

Stockholmsbörsen och NGM Equity? 
 

- Anser ni att det finns behov för en förbättring inom bolagsstyrning? 
 

- Vad tycker ni är mest positivt med koden? 
 

- Vad tycker ni är mest negativt med koden? 
 

- Vad anser ni om kodens självregleringsprincip, dvs. att det är marknaden och det 
enskilda företaget som skall avgöra vad som är god bolagsstyrning? 

 
- Vad anser ni om principen följ eller förklara, dvs. att företag kan välja att ej följa 

råden som ges om så länge man motiverar varför man ej följer kodens råd. 
 

- Vilka tror ni har mest nytta av att Svensk kod för bolagsstyrning följs? 
 

- Är olika delar av koden av olika betydelse? 
- Om ja, prioriteras således tidpunkten för implementeringen av de väsentliga 
delarna av koden, eller eftersträvas hela koden att införas vid en och samma 
tidpunkt? 

 

 

 
 
 


