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Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel: Den svenska koden för bolagsstyrning 
– en beskrivande studie av implementeringen och dess påverkan i svenska bolag 
 
Seminariedatum: 2006-06-07 
Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng 
Författare: Bashkim Rogova, Tor Trondsen 
Handledare: Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Fem nyckelord: Bolagsstyrning, Svensk Kod för Bolagsstyrning, Följa eller 
Förklara principen, Agentteorin, Internkontroll. 
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva implementeringen av den svenska koden 
för bolagsstyrning i ett antal svenska aktiemarknadsbolag, samt 
implementeringens påverkan på bolagens verksamhet. 

 
Metod: Vi har använt oss av en så kallad metodtriangulering som innebär att vi 
angriper problemet med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ metod samt 
huvudsakligen en deduktiv ansats. Våra telefonintervjuer har varit 
semistrukturerade med hjälp av en intervjuguide och dokumentundersökningen 
gjordes med hjälp av en kriterielista. 
 
 
Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska perspektivet hämtades inledningsvis från 
den Nya Svenska Koden för Bolagsstyrning som i sin tur kopplas med Corporate 
Governance teorier och Agentteorin.  
 
 
Empiri: Här redovisas den relevanta insamlade materialet som resultat från 
dokumentundersökningen, undersökningen av företagens Internet hemsidor samt 
intervjuerna. 
 
Slutsats: Koden har bidragit till ökat medvetande om informationen utåt samt 
hjälpt företagen att strukturera denna, överlag har det visats en god vilja bland 
företag att anpassa sig efter och efterleva kodens regler.    
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Abstract 

 
Title: The Swedish Code on Corporate governance 
- a portray study of the implementation and it’s influence on Swedish corporations 
Seminar date: 2006-06-07 
Course: FEK 582 Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish credits 
 (15 ECTS) 
Authors: Bashkim Rogova, Tor Trondsen 
Advisor/s: Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Key words: Corporate Governance, Swedish Code on Corporate Governance, 
Comply or Explain, The Principal Agent Theory, Internal Control.  
 
Purpose: The purpose with the study is to portray the implementation of the 
Swedish code in corporate governance in a number of Swedish stock exchange 
market corporations and also the implementations influence on the corporation’s 
activity.  
 
Methodology: We have used the so called triangulation methodology which 
means that we attack the problem in both quantitative and qualitative method with 
mainly deductive approach. Our telephone interviews where semi structured with 
the help of an interview guide and the document research was done with the help 
of disclosure study.    
 
 
Theoretical perspectives: The theoretical perspective was brought by way of 
introduction of the Swedish Code for Corporate Governance that made way to 
Corporate Governance theories and The Principal Agent theory. 
 
 
Empirical foundation: We show here the relevant collected material that came as 
a result of the document research, the research of the corporation’s websites and 
the interviews. 
 
Conclusions: The Code has made a contribution with increasing consciousness 
about the outwards information and helped corporations to structure this. 
Generally have corporate shown a god will in implementing and following the 
rules of the code. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ges en introduktion till valt uppsatsämne. Bakgrund och 

problemformulering presenteras, vilket sedermera leder fram till uppsatsens syfte. 

De avgränsningar som gjorts redogörs sedan. Uppsatsens positionering och 

disposition avslutar det inledande kapitlet. 

 
1.1 Bakgrund 
 

De senaste åren har förtroendet hos allmänheten för näringslivet påtagligt 

minskat, till följd av en rad företagsskandaler som avlöst varandra världen över. 

Några av de mest uppmärksammade skandalerna har gällt amerikanska bolag, 

bland annat Worldcom och Enron. Dessa bolag har varit starka faktorer till att 

USA har upprättat hårda direktiv för bolagsstyrning i form av bolagskoden 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) 2002. I Storbritannien skedde skandalen med Barings 

bank, där en ensam mäklare fick Storbritannien äldsta affärsbank att gå i 

konkurs1.  Efterfrågan på direktiv för bolagsstyrning växte i Storbritannien och 

det var det första landet i EU som införde en kod för bolagsstyrning, den så 

kallade Combined Code. Sverige har inte heller varit förskonat från 

förtroendekriser i näringslivet. Några av de mest uppmärksammade fallen har 

varit Nordea-affären, där en anställd aktiemäklare spekulerade bort 300 miljoner 

kronor. Skanskas finansavdelning spekulerade bort över 1 miljard kronor, ABB-

affären med pensionsutbetalningar till två nyckelpersoner i bolagsledningen på 1,4 

miljard kronor, och nu senast Skandias bonusprogram för Skandia-koncernens 

nyckelpersoner.  

 

Bolagsstyrning handlar i grund och botten om hur bolag som inte leds av ägarna 

ska förvaltas med ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.  

En långtgående ägandespridning i börsnoterade bolag ökar risken för att 

bolagsledningens intressen kan avvika från ägarnas. Avvikelserna kan gälla 

avkastningskrav, risktagande, ersättningar och bolagsstrukturer. För att reducera 
                                                 
1 Mallin, Christine A. Corporate governance (2004) 
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riskerna för sådana intressekonflikter har koder för bolagsstyrning införts i USA, 

Eu:s medlemsländer och övriga delar av världen som komplement till befintlig 

lagstiftning. I Sverige togs ett första steg att återupprätta allmänhetens förtroende 

för näringslivet genom att kodgruppen bildades. Denna tillsattes av regeringen 

och bestod av tre representanter från förtroendekommissionen och sex 

representanter från svenskt näringsliv. Kodgruppens uppgift var att ta fram ett 

förslag på en svensk kod för bolagsstyrning. Det utmynnade i att ett utkast av 

koden gick ut på remiss i början av 2004. När svar inkommit och bearbetning av 

kompromisserna gjorts, kom en slutgiltig version av koden i december 2004. 

Koden för bolagsstyrning infördes den 1 juli 2005. Målgruppen för koden är i 

första hand de svenska aktiemarknadsbolagen. I ett inledande steg är det de bolag 

på A- och O-listan som har ett marknadsvärde över tre miljarder svenska kronor 

som kommer i fråga. Sammanlagt handlar det om 86 bolag. På sikt är det dock 

tänkt att koden ska gälla för börsens samtliga bolag2. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Har de bolag som ska följa den svenska koden för bolagsstyrning lyckats 

implementera den i sin redovisning på ett nyanserat tillvägagångssätt, och hur har 

den nya koden inverkat på verksamheten?  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva implementeringen av den svenska koden för 

bolagsstyrning i ett antal svenska aktiemarknadsbolag, samt implementeringens 

påverkan på bolagens verksamhet. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Avgränsningen gjordes till de svenska bolagen på Stockholmsbörsens A- och O-

lista med ett marknadsvärde över tre miljarder svenska kronor. De bolag som på 

frivillig basis har implementerat den svenska koden för bolagsstyrning i sina 
                                                 
2 http://www.se.omxgroup.com/se/index.aspx?lank=114,  2006-05-18 
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företag, ingår inte i studien. Endast den svenska koden för bolagsstyrning togs i 

beaktning.  

 

Att bedöma hur väl företagen tillämpar koden för bolagsstyrning, kan inte enbart 

grundas på en granskning av hur kodens regelverk tillämpas av bolagen. Det är 

tvunget att väga in andra aspekter utöver hur fullständig tillämpningen är. En 

viktig aspekt är begripligheten i rapporten, hur väl bolaget förmedlar 

informationen till läsaren. Det är angeläget att läsaren får en bra överblick över 

rapporten, med relevant och tydlig information, förmedlat med ett väl avvägt 

språkbruk. Det i kombination med vilken trovärdighet bolagets rapport är stöpt i, 

gör att en mer nyanserad helhetsbedömning, i vilket värde bolagsstyrnings-

rapporten ger läsaren. De ovan nämnda aspekterna, förutom frågan om 

fullständigheten, är subjektiva bedömningar av rapporten. Vi är väl införstådda 

med de olika aspekterna, men har valt att avstå att göra en bedömning av dessa. 

Studien inriktas på att undersöka hur fullständigt bolagen har tillämpat den 

svenska koden för bolagsstyrning. 

 

1.5 Positionering 
 

De årsredovisningar för 2005, som presenterats av de svenska 

aktiemarknadsbolagen under våren 2006, är de första som ska ha en bifogad 

bolagsstyrningsrapport, och en rapport om internkontroll enligt den svenska koden 

för bolagsstyrning. Dessa rapporter har granskats ingående för att en slutsats 

skulle kunna dras om den kvalitet och kvantitet av informationen som bolagen 

lämnat. Det är första gången en studie av det här slaget gjorts, där det beskrivits 

systematiskt vilken genomslag den svenska koden för bolagsstyrning har haft.  

 

1.6 Notsystem 
 

Chicago-manualen används som system för referensangivelser. Systemet innebär 

att fotnoterna placeras längst ner på sidan och numrerades löpande. I den löpande 

texten placeras noten upphöjt direkt ansluten till det ord eller uttryck som 

refereras till. Om det är en hel mening som noten refereras till, placeras noten 

 7



innanför punkten i slutet av meningen. Refereras till ett helt stycke placeras 

fotnoten i slutet av stycket efter punkten.3

 

1.7 Disposition 
 

Kapitel 1 Inledning 

 I det inledande kapitalet ges en introduktion till valt uppsatsämne. 

En kort presentation av bakgrund och problemformulering görs, 

vilket sedermera leder fram till uppsatsens syfte, följt av de 

avgränsningar som gjorts. En redogörelse för vår positionering 

avslutar det inledande kapitlet. 
 

Kapitel 2 Metod 

 I detta kapitel redogörs hur studien genomförts, samt de  

metoder som använts. Därefter följer hur det empiriska materialet  

samlats in och analyserats. 
 

Kapitel 3 Litteraturstudier 

 Detta kapitel beskriver den litteratur som är relevant i studien. 

Överlag behandlas och används corporate governance, som består av 

agentteorin som i sin tur ligger till grund för den svenska koden för 

bolagsstyrning. 
 

Kapitel 4 Sammanställning av undersökning 

 I det här kapitlet redogörs för det empiriska material som samlats in 

  genom intervjuer och dokumentundersökningen.   
 

Kapitel 5 Analys 

 Kapitlet beskriver analysen av den empiri som samlats in genom de 

  genomförda intervjuerna och genom dokumentundersökningen. 

Materialet tolkas och återkoppling görs till litteraturen. 

Problemställningen användes som  utgångspunkt för analysen. 
 

 

                                                 
3 Backman J Rapporter och uppsatser (1998) 
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Kapitel 6 Avslutande diskussion 

 Kapitlet inleds med en redogörelse för de slutsatser som 

framkommit genom studien. Den följs upp med en kritisk 

granskning av uppsatsen för att avslutas med förslag till fortsatta 

studier inom området. 
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2 Metod 
 

I det här kapitlet redogörs hur studien genomfördes samt de metoder som 

användes. Därpå följer hur det empiriska materialet samlades in och 

analyserades. 

 

 
2.1 Forskningsansats 
 

Det finns företrädesvis två vetenskapliga metoder för att angripa problem-

ställningen, induktiv och deduktiv. Den deduktiva strategin tar sin ansats i teorin 

för att förklara verkligheten. Först skapas viss förväntning i hur verkligheten ser 

ut i tidigare empiriska rön och teorier, för att därefter samla in empirin för att 

slutligen jämföra om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. 

Motsatsen till den deduktiva ansatsen är den induktiva. Den bygger på att först 

insamla empiri, för att sedan analysera den insamlade informationen för att 

därefter formulera teorin.4  

 

I studien var ansatsen i huvudsak deduktiv. Teoretiskt material inhämtades för att 

få förståelse för problemet och för att belysa på vilken plattform den svenska 

koden för bolagsstyrning var skapad. Den svenska koden för bolagsstyrning 

studerades för vetskapen för de regler som bolagen skall efterleva.  

 

De olika forskningsansatserna kan i sin tur delas upp i normativ och deskriptiv 

beroende på syftet med uppsatsen. Den normativa ansatsen talar om hur något bör 

vara och att ge förslag på konkreta lösningar. En deskriptiv ansats syftar till att 

beskriva hur något är, att förklara för att skapa förståelse för verkligheten.5

 

                                                 
4 Jacobsen,  D. Ingvar Vad, hur och varför? (2002) 
5 Artsberg, K. Redovisningsteori – policy och -praxis (2005) 
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Ansatsen till denna studie kan betraktas som deskriptiv då den beskriver hur 

bolagen efterföljer den svenska koden för bolagsstyrning och inte hur de borde 

efterfölja den. 

 

2.2 Undersökningens metodansats 
 

Metodansatsen för insamling av empiri kan delas in i två huvudgrupper, 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Vilken av dessa ansatser som lämpar sig bäst 

beror på vilken problemställning som ska belysas. Den kvantitativa forsknings-

strategin lägger vikt vid kvantifiering när det gäller insamling och analys av 

data.6Kvalitativ metod är empiri insamlad i form av ord som förmedlar mening. 

Forskaren samlar in information utan att försöka påverka innehållet, för att 

därefter strukturera och kategorisera informationen.7

 

De två ansatserna utesluter inte varandra. I en undersökning kan en kombination 

av dessa komplettera varandra. Möjligheter fanns att kombinera de båda 

metodernas fördelar och minska de negativa effekterna genom att företa en 

metodtriangulering8. Kunskaperna som erhölls genom en dokumentundersökning 

gav en ökad förståelse för hur företagen tillämpar den nya koden för 

bolagsstyrning. Det låg till grund för utformningen av de intervjuer som 

genomfördes. Intervjuerna skulle i sin tur skapa ytterligare klarhet och djupare 

förståelse för hur implementeringen av den nya koden för bolagsstyrning har 

inverkat på de företag som ingår i vår studie. 

  

2.3 Urval av populationen 
 

De bolag som ska tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning är begränsad till 

de bolag som är noterade på Stockholmsbörsen och har ett marknadsvärde 

överstigande tre miljarder svenska kronor. Detta begränsade vår faktiska 

population som urvalet gjordes ur till 86 enheter; 47 bolag från 

                                                 
6 Bryman, A, Bell, E Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
7 Jacobsen, D. I Vad, hur och varför? (2002) 
8 Carlsson, B Kvalitativa forskningsmetoder (1996) 
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Stockholmsbörsens A-lista och 39 bolag från dess O-lista. Om alla bolag skulle ha 

ingått i studien hade detta krävt stora resurser för att genomdriva. Det är också 

tveksamt om detta krävs för att få fram ett representativt resultat. Företagen ingår 

alla i en exklusiv skara av våra största företag i Sverige och deras redovisning 

bygger på ett system som delas av dem alla. Därmed borde ett urval på ungefär 10 

procent av populationen utgöra en representativ andel. Full spridning från hela 

populationen, oberoende på bransch, geografisk spridning eller på storlek på 

bolagen var önskvärt att ha med i studien. Som urvalsmetod gjordes ett obundet 

slumpmässigt urval. Till en början rangordnades de i alfabetisk ordning och 

därefter valdes bolag med ett visst avstånd mellan sig. Urvalsfraktionen togs fram 

genom att antalet enheter delades i urvalet med antalet enheter i populationen9. 

Vårt systematiska slumpurval resulterade i att följande företag kom att ingå i vår 

studie:   

 

A-listan    O-listan 

Assa Abloy AB   Alfa Laval AB 

FöreningsSparbanken AB   Eniro AB 

Investor AB    Lundin Petroleum AB 

Scania AB    Q-Med AB 

Swedish Match AB 

 

2.4 Datainsamling 
 

De källor som användes för att samla in data kan delas in i sekundärdata och 

primärdata. Sekundärdata är den data som har samlats in av andra och som 

forskaren tar del av i sin studie, fast den är insamlat till ett annat ändamål. 

Primärdata är sådan information som forskaren själv har insamlat och som direkt 

är applicerbar på det problem som ska belysas.10

 

 

 

 
                                                 
9 Bryman A, Bell E Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
10 Jacobsen, D. I Vad, hur och varför? (2002) 
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2.4.1 Insamling av sekundärdata 
 

När studien inleddes var författarnas kunskap ytliga om den svenska koden för 

bolagsstyrning. Detta gjorde att stor omfattning av endast sekundärdata 

inledningsvis användes när grundläggande insikt i ämnet inhämtades. Till att börja 

med söktes artiklar i ämnet genom Lunds universitets databas ELIN, där 

elektronisk tillgång till ekonomiska tidskrifters vetenskapliga artiklar finns. 

Information som publicerats på Internet av officiella organisationer, samt de 

berörda bolagens officiella hemsida på Internet, togs del av. Ett annat sökforum 

var Lunds universitets databas LOVISA för sökning av relevant litteratur till 

studien. Vi har även sökt på uppsatsdatabaserna Xerxes, UPPSATSSÖK för att 

finna vad som tidigare skrivits om inom ämnet. 

 

2.4.2 Insamling av primärdata 
  

Vid insamling av primärdata användes tre olika sätt för inhämtande av 

information. I inledningsskedet gjordes en dokumentundersökning av 

bolagsstyrningsrapporterna, som bifogades årsredovisningarna från de utvalda 

bolagen. Vid instuderingen av den svenska koden för bolagsstyrning, upptäcktes 

att mycket av det som bolagen skulle uppfylla enligt koden, skulle redovisas i 

bolagsstyrningsrapporten. Det ledde till att datainsamling, genom att granska de 

bolagsstyrningsrapporter från de valda bolagen, valdes. Kriterier sattes upp för 

vad och hur bolagsstyrningsrapport skulle granskas11.  

 

I ett andra steg insamlades data angående bolagens hemsidor genom en jämförelse 

av de kriterier för undersökning av bolagsstyrningsrapporter med den information 

som bör återfinnas på bolagens hemsida, enligt regelverket för koden för 

bolagsstyrning. 

 

I det tredje steget för insamling av primärdata genomfördes intervjuer. 

Telefonkontakt togs med ekonomiavdelningen på de utvalda bolagen med 

förfrågan om att få genomföra intervjuer.  

 

                                                 
11 Kriterierna bifogas som bilaga 1 
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Intervjuobjekten var en ansvarig, som är eller har varit direkt involverad i arbetet 

med koden inom respektive bolag. Möjligen kunde det finnas en person i företaget 

som hade det övergripande ansvaret för implementeringen av koden i respektive 

företag. Redovisningschefen borde ha varit den som var bäst lämpad att svara på 

frågorna i intervjun, men det visade sig att det var främst chefsjurister och 

närliggande befattningshavare som arbetat eller haft ansvaret för att koden ska 

efterföljas. 

De flesta av företagen som ingick i studiens urval har sina huvudkontor utanför 

Malmö/Lund området. Detta försvårade möjligheten att genomföra personliga 

intervjuer och istället planerades telefonintervjuer.  

 

Vi tydliggjorde för våra intervjuobjekt att vi är kopplade till Ekonomihögskolan 

på Lunds universitet och att vi genomförde undersökningen i akademiskt, och inte 

kommersiellt syfte.  

 

För att få reda på hur de utvalda företagen påverkats av koden ställdes 

förutbestämda frågor till samtliga intervjuobjekt. Detta gjordes genom en så 

kallad intervjuguide som oftast används vid semistrukturerade intervjuer. Innan 

intervjuerna genomfördes genomgicks de krav som kan ställas på intervjuaren. 

Sådana krav kan exempelvis vara att intervjuaren ska vara insatt, strukturerad, 

tydlig, visa hänsyn, sensitiv, öppen, styrande, kritisk, tolka, vara balanserad och 

etisk medveten.12

 

Intervjuerna genomfördes av båda författarna tillsammans, med en 

högtalartelefon. Med respondenternas tillåtelse spelades intervjuerna in, detta för 

att inte gå miste om någon information. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant för 

en så noggrann hantering som möjligt, och för analys av den information som 

framkom. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer. Av dessa var åtta 

telefonintervjuer och en var personlig intervju. 

 

 

 

                                                 
12 Bryman A, Bell E Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
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2.5 Källkritik 
 

Vi hade för avsikt att göra en fullständig redogörelse för vårt arbete, både när det 

gäller metod och för val gällande denna uppsats. Detta för att uppnå en 

trovärdighet och en ökad pålitlighet avseende det resultat vi fått. När det gäller 

metodval för insamling av data finns det olika metodproblem, som redogörs 

nedan. 

 

2.5.1 Validitet 

 
Validitet handlar om att verkligen mäta det som avses att mätas. Validiteten 

omfattar också frågan om generaliserbarhet; om resultatet går att överföra på de 

andra bolagen som ska tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. För att 

detta ska kunna göras är det betydelsefullt att urvalet är representativt för 

populationen. Det är i denna studie rimligt att anta, eftersom ett systematiskt 

slumpurval gjordes. En avgörande faktor för resultatets generaliserbarhet är 

urvalets absoluta storlek, inte den relativa.13 I denna studie är den relativa 

storleken 10,5 procent, medan den absoluta storleken endast är nio bolag. Detta 

ledde till en begränsning i hur långtgående våra slutsatser kunde generaliseras, 

och bör kanske mer ses som exemplifiering av de berörda bolagen, eller det bör 

tas med i beaktningen vid reflektionen av slutsatserna. Ett sätt att sannolikt öka 

precisionen i studien är att öka urvalet ur populationen.  

 

2.5.2 Reliabilitet 
 

Tillförlitligheten i undersökningars resultat kan ifrågasättas, om slumpen eller 

tillfälligheter har inverkat på undersökningen. Ett mått på detta är studiens 

reliabilitet.14  

 

I dokumentundersökningen behandlades primärdata. Därigenom kunde en viss 

stabilitet i reliabiliteten påräknas. Reliabiliteten i den kvalitativa delen av studien 

influerades mycket av vilka intervjuobjekt som valts. Valen av intervjuobjekt kan 
                                                 
13 Bryman, A, Bell, E Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
14 Ibid 
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ha en positiv inverkan på studiens reliabilitet. De personer som valdes till 

intervjuerna är alla väl insatta i respektive bolags arbete med implementeringen av 

den svenska bolagskoden i sin redovisning. Oftast är de chefsjurister för bolaget 

eller investor relations managers, som varit den som direkt bär ansvaret för att 

koden tillämpas i respektive bolag. Om de har åsikter som är representativa för de 

bolag de representerar blir reliabiliteten hög. 

 

2.5.3 Replikerbarhet 
 

Replikerbarhet handlar om det skulle gå att upprepa samma studie vid en senare 

tidpunkt, med samma grunddata, och få samma resultat.15 I dokument-

undersökningen har bestående primärdata nyttjats, som inte förändras med tiden. 

Det gör att replikerbarheten borde vara hög i vår dokumentundersökning. Den 

skillnad som kan uppstå är de personliga värderingar som författaren kan ha i 

tolkningen av den information som uppkommer genom undersökningen. Den 

kvalitativa delen av studien däremot har troligen en ansenligt lägre replikerbarhet. 

Resultatet bygger på personers åsikter, något som kan variera med tiden. Detta har 

vi försökt minska genom att överföra informationen från de inspelade intervjuerna 

till dokument som sedan tecknades ner i sin helhet. Troligen skulle variation i 

resultat erhållas om andra intervjuobjekt deltog i undersökningen. 

 

                                                 
15 Ibid 
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3 Litteraturstudier 
I kapitlet nedanför beskriver vi den litteratur som är relevant i vårt arbete. 

Överlag behandlas och används Corporate Governance som består av 

agentteorin som i sin tur ligger till grund för den svenska koden för 

bolagsstyrning. 

 
3.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

När Sverige införde koden för bolagsstyrning 1 juli, 2005 innebar det att Sverige 

som sista land inom EU att införde en sådan kod. Men det innebär inte att de 

områden som koden behandlar har varit helt oreglerade. Flera av de frågor som 

regleras i andra länders koder för bolagsstyrning regleras sedan tidigare i Sverige 

av aktiebolagslagen (1975:1385). Det har även i svenskt näringsliv funnits under 

en längre tid traditioner att arbetat med egna riktlinjer för hur ägarrollerna ska 

utövas. Det är med andra ord inte avsaknad av regler som gör att en kod för 

bolagsstyrning, utan mer ett behov av ett heltäckande regelverk av vad som kan 

sägas utgöra god svensk sed för bolagsstyrning. 

 

3.1.1 Syfte och utgångspunkt 
 

Det övergripande syftet med den svenska koden för bolagsstyrning är att bidra till 

förbättrad styrning av svenska bolag. Avsikten är även att öka trovärdigheten för 

näringslivet och ett ökat förtroende för bolagen genom en tilltagande transparens 

och öppenhet. Den ska även höja kunskapen och förtroendet hos utländska aktörer 

på den internationella kapitalmarknaden för den svenska bolagsstyrningen. 

Genom implementeringen av den svenska koden för bolagsstyrning kan det även 

skönjas en vilja att befästa den svenska traditionen inom bolagsstyrning och 

hindra att internationell praxis tar över. 
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3.1.2 Följa eller förklara 
 

Den svenska koden för bolagsstyrning bygger likt de flesta utländska koder på 

principen ”comply or explain”. Det innebär att företagen som tillämpar den 

svenska koden för bolagsstyrning, antingen följer kodregeln eller avviker från 

den. Men vid avvikelsen påtalar detta och lämnar en förklaring och motiverar 

avvikelsen. Koden anger inte vilka krav som ska ställas på motiveringen till 

avvikelsen, inte heller vem det är som ska avgöra om angivna motiveringar är 

godtagbara eller inte.16 Koden är självreglerande och marknaden ska vara den 

som avgör om motiveringen är godtagbar eller inte. 

 

3.2 Regelverket 
 

Vi kommer kortfattat att redogöra för regelverket (SOU 2004:130) som gäller för 

den svenska koden för bolagsstyrning. Den är uppdelad i fem huvudgrupper. 

Dessa är: 

• årsstämma 

• tillsättning av styrelse och revisor 

• styrelse 

• bolagsledning 

• information om bolagsstyrning. 

 

3.2.1 Bolagsstämma 
 

Bolagsstämman är den första delen som behandlas i koden för bolagsstyrning.  I 

kallelsen till bolagsstämman ska information om när och på vilken ort stämman 

ska hållas, samt informera om aktieägarnas möjlighet att få ärenden behandlade på 

stämman. Det ska även ges fler alternativ till att anmäla sig till bolagsstämman. 

Kodens regler ställer specifikt krav på möjlighet genom e-post eller anmälan på 

hemsidan ska finnas med bland alternativen. Det ska vara möjligt att deltaga i 

                                                 
16 SOU 2004:130 statens offentliga utredningar, svensk kod för bolagsstyrning 
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bolagsstämman på distans. Om behov finns och det är motiverat samt är 

ekonomiskt försvarbart. 

 

En beslutför styrelse ska alltid närvara vid bolagsstämman. Koden tydliggör att 

styrelsens ordförande, verkställande direktör och minst en av revisorerna ska vara 

närvarande vid stämman. Om ärenden utarbetas av styrelseutskott skall någon från 

utskottet närvara, för att kunna redovisa och motivera arbetet. 

 

I det avslutande avsnittet av bolagsstämman behandlas genomförandet av 

bolagsstämman. Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande. Justerare 

vid stämman skall vara aktieägare eller ombud för aktieägare som inte är 

styrelseledamot eller anställd i bolaget. Bolagsstämman ska hållas på svenska. 

Bolaget ska vid behov simultantolka stämman och även översätta presenterat 

material till annat språk. Aktieägarna ska ges möjlighet att ställa frågor på 

stämman, föreslå förändringar i och tillägg till framlagda förslag på 

bolagsstämman. Protokollet från den senaste bolagsstämman ska finnas tillgänglig 

på bolagets hemsida och om motivations finns så ska den även översättas till 

annat språk. 

 

3.2.2 Tillsättning av styrelse och revisor 
 

Bolagsstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer, arbetet kring 

detta bör vara av ägarna styrd, strukturerad och transparent. Bolagets organ som 

representerar aktieägarna i beslut om tillsättningsfrågor är valberedningen, detta 

organ utses av bolagsstämman och skall bildas av minst tre ledamöter. 

Styrelseledamot eller någon i bolagsledningen får inte vara valberedningens 

ordförande. Bolaget ska minst sex månader före bolagsstämma offentliggöra 

namnen på ledamöterna i valberedningen, informationen skall finnas på bolagets 

hemsida. 

 

Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i 

styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga. 

Valberedningen ska se till att kandidaterna som föreslås till styrelsen uppfyller de 

krav som ställs av koden, dessa förslag skall presenteras i kallelsen till 
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bolagsstämman samt på bolagets hemsida. De förslagna kandidaterna skall 

presenteras och motiveras på stämman. Bolagsstämman ska besluta om 

styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet. 

Styrelseledamöter skall inte få tilldelning i aktie och andra incitamentsprogram 

riktade till bolagsledningen.   

 

Valberedningen skall också lämna förslag till val av revisor, det ska också lämnas 

information om kompetens, oberoende och omfattning av revisors tjänster utöver 

revision. Förslaget om revisor skall likaså som för styrelse presenteras och 

motiveras på bolagsstämman, den förslagna revisorn måste närvara på stämman.  

 

3.2.3 Styrelse 
 

”Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarens räkning förvalta bolagets 

angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god 

kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.”17  

 

Sammansättning och storlek av styrelsens bör ge utrymme för olika behövda 

kompetenser och en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Majoriteten av 

styrelsen ska vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och minst två 

ledamöter skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Styrelseledamot skall utses för ett år i taget och styrelsens arbete ska utvärderas 

årligen. 

 

En styrelseledamot får inte ha fler uppdrag än att han kan ägna uppdraget i 

styrelsen den erforderlig tid som krävs, samt ha den kunskap som krävs för att 

tillvarata bolagets intressen.  

 

Styrelseordförande väljs av bolagsstämman, har en särställning inom styrelsen och 

en utvidgat ansvar för styrelsens arbete. Ansvaret innefattar att styrelsens arbete är 

väl organiserat och bedrivs effektivt, samt att styrelsen fullgör sina uppgifter.  

 

                                                 
17Ernest & Young Bolagsstyrningskoden - vägledning och exempel på rapportering (2006) 
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Styrelsens instruktioner till den verkställande direktören ska vara tydliga, 

utförliga, konkreta och anpassade till bolagets förhållanden. Instruktionernas 

relevans och aktualitet ska prövas minst en gång per år. Styrelsen kan inom sig 

inrätta utskott för att ärenden inom avgränsade områden. 

 

Styrelsen ansvarar för bolagets finansiella rapport. Av årsredovisningen och 

delårsrapporterna ska tydligt framgå vilka delar som är formella finansiella 

rapporter18 och på vilken regelverk dessa grundades samt vilka uppgifter som är 

granskade av bolagets revisor. 

 

Den verkställande direktören och styrelsen ska i direkt anslutning till under-

skrifterna i årsredovisningen lämna en försäkran om att upprättandet av års-

redovisningen har gjorts i överensstämmelse med god redovisningssed och att de 

lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena. Bolagets halvårs- 

eller niomånaders rapport ska övergripande granskas av bolagets revisor. 

 

Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 

informerad om och kontrollera att bolagets system för intern kontroll fungerar. 

Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen är 

organiserat och hur den har fungerat det senaste året. Rapporten skall granskas av 

bolagets revisor.  

 

Upplysningar ska lämnas av styrelsen om det sätt som på vilket styrelsen 

säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med 

bolagets revisor. 

 

Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott. Utskott ska arbeta med att 

kvalitetssäkra bolagets finansiella rapport genom att regelbundet träffa revisorn, 

fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster som bolaget får upphandla av bolagets 

revisor, utvärdera revisionsinsatsen samt biträda valberedningen vid framtagandet 

av förslag för revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Styrelsen skall minst en 

gång per år träffa revisorn utan VD:s närvaro. 

 
                                                 
18 Enligt IAS 1 är de formella finansiella rapporterna resultaträkning, eget kapital, 
kassaflödesanalys samt redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper och noter. 
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3.2.4 Bolagsledning 
 

Den verkställande direktören ska se till att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och 

relevant information om den operationella verksamheten. Styrelsen skall 

godkänna den verkställande direktörens väsentliga uppdrag utanför bolaget. 

 

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott, denna ska ha för uppgift att bereda 

frågor om ersättning och andra anställningsvillkor till bolagsledningen. Styrelsen 

skall också på bolagsstämman presentera förslag till principer för ersättning så att 

dessa godkänns på stämman. Bolagsstämman skall också besluta om samtliga 

aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen.  

 

3.2.5 Information om bolagsstyrning 
 

Till bolagets årsredovisning skall fogas särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor 

och det ska framgå om denna rapport är granskad av bolagets revisor. I denna 

rapport skall det framgå att koden tillämpas samt en översiktlig beskrivning av hur 

bolaget har tillämpat denna. Bolaget skall redogöra för vilka avvikelser de har 

gjort av kodens regler samt skälen för detta ska tydligt redovisas. Det ska också 

lämnas information om hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 

rapporten. Bolagsstyrningsrapporten skall också innehålla information om alla 

kodens regler som hitintills diskuterats. 

 

Till bolagets årsredovisning skall också fogas en rapport om styrelsens interna 

kontroll samt revisorns granskningsberättelse över denna rapport. 

 

Bolaget ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor, där 

aktuella uppgifter om förhållanden som ingår i bolagsstyrningsrapporten och 

övrig information som krävs enligt koden skall finnas.  
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3.3 Corporate governance 
  

En definition av corporate governance är att det handlar om att styra bolagen på 

ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade 

kapitalet.19 En annan är att Corporate Governance behandlar samverkan mellan ett 

flertal aktörer som är relaterade till företaget, för att fastställa riktlinjen angående 

hur den organisatoriska och operationella ledningen ska ske och de förväntade 

prestationer. De viktigaste aktörerna som ingår är ägarna, styrelsen och 

bolagsledningen20. Båda dessa definitioner illustrerar väl att corporate governance 

inverkar på alla intressenterna, både ägarna och andra externa intressenter men 

även de intressenter som är internt verksamma. En verkningsfull bolagsstyrning 

möjliggör att den långsiktiga strategin och målen uppfylls samtidigt som den tar 

hänsyn till de interna och externa aspekterna. Den operationella bolagsledningen 

är skyldig att agera i bästa intresset av aktieägarna och de övriga externa 

intressenterna så som kunder, leverantörer, långivare samt de interna 

intressenterna i egenskap av anställda. Bolagsstyrningen upplyser även om 

behovet av ägarnas engagemang i bolagen för att motverkan dominerande 

bolagsledningar. Men även nödvändigheten av tillsyn och redovisningsskyldighet 

för de interna intressenterna framhålls genom att poängtera vikten av intern 

kontroll.21       

 

3.3.1 Bolagsstyrningsstrukturer 
 

I beskrivningar om olika corporate governance systemstrukturer brukar man skilja 

mellan två huvudinriktningar i västvärlden, det anglosaxiska monistiska och den 

kontinentaleuropeiska dualistiska modellen. Modellerna influeras till stor del av 

ländernas kulturella, politiska, juridiska och ekonomiska system. Den monistiska 

modellen eller one-tier modellen karakteriseras av att det bara finns ett styrande 

organ i bolaget. Bolagsstämman utser en styrelse, som är fullt ansvarig för 

verksamhetens bolagsstyrning. Någon från styrelsen skild verkställande 

bolagsledning finns inte, utan oftast utses en verkställande direktör inom 

                                                 
19 Mallin, Christine A. Corporate Governance (2004) 
20 Monk, R , Minow, N Corporate governance (2001) 
21 Mallin, Christine A. Corporate Governance (2004) 
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styrelsen, som är ansvarlig för den löpande verksamheten. Styrelsen har med 

andra ord både en beslutande och en verkställande funktion av bolagsstyrningen.22

Karakteristisk för den dualistiska modellen, kallas även för two-tier modellen, är 

att ledningsfunktionen delas upp i en övervakande och i en verkställande 

organisation. Bolagsstämman utser en styrelse, som i sin tur utser en 

bolagsledning. Utmärkande för denna modell är den starka funktionsindelningen 

mellan den övervakande och verkställande organisationen. Den verkställande 

delen är den högsta styrande organet och ansvarar ensamt för företagets 

administration. Medan den övervakande delen har till uppgift att bevaka den 

verkställande delens arbete och har väldigt små möjligheter att inverka på den 

direkta ledningen av företaget. Ett sätt att klargöra gränsdragning mellan styrelsen 

och ledningen är att förbjuda samma person att sitta i båda organisationerna. 23

 

3.3.2 Den svenska strukturen för bolagsstyrning 
 

Den svenska bolagsstyrningsmodellen kan sägas kombinera de två modellerna 

och placerar sig någonstans mellan dessa. De svenska börsbolagens ägarlandskap 

liknar mer den kontinentaleuropeiska ägarstrukturen, än vad den liknar den anglo-

amerikanska som ofta har en långtgående ägarspridning med ingen utpräglad 

ägare eller ägargrupp. I mer än hälften av de svenska börsbolagen återfinns det en 

dominerande ägare eller ägargrupp.  I tillägg med att en stark kapitalkoncentration 

genom att de institutionella ägarna står för 70 procent av det totala svenska börs-

kapitalet, bidrar detta till en säregen svensk struktur24. Om man ser till hur de 

svenska bolagen är organiserade, ligger den i grunden närmare den anglosaxiska 

monistiska modellen, än vad den är den kontinentaleuropeiska dualistiska 

modellen.25

 

I den svenska modellen för bolagsstyrning är det fyra organ, som är verksamma. 

Det är årsstämman, styrelsen, den verkställande direktören och revisorer. 

Årsstämman är det högsta beslutande organet i bolaget och där varje aktieägare 

har rätt att närvara och verkställa sin ägarmakt. Stämman ska fastlägga 

                                                 
22 SOU 2004:46 svensk kod för bolagsstyrning– förslag från kodgruppen 
23 Ibid 
24  Öhrlings pricewaterhousecoopers kodprojekt: God sed med koden* (2005) 
25 SOU 2004:46 svensk kod för bolagsstyrning– förslag från kodgruppen 
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årsredovisningen, beslut om disposition av föregående års resultatet, bevilja 

ansvarfrihet till styrelse och den verkställande direktören. De ska även, efter 

valberedningens förslag, utse styrelse och vid behov även revisorer. Revisorernas 

huvudsakliga uppgift är att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper, samt 

den förvaltning som styrelsen och verkställande direktören har utfört. Den 

huvudsakliga rapporteringen sker till ägarna. Men de agerar även som stöd till 

styrelsens utvärdering av den verkställande direktörens förvaltning. Styrelsen 

ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Under sin fullmakts tid är styrelsen självständig gentemot ägarna i sin förvaltning. 

Men ägarna har alltid den yttersta makten genom att de kan kalla till extra 

bolagsstämma och byta ut styrelsen. Styrelsen i sin tur utser en verkställande 

direktör, som är ansvarig för den operationella löpande verksamheten, efter 

styrelsens anvisning.  

 

 

Figur 1 Den svenska bolagsstyrningsmodellen, exemplifierad enligt Eniros modell 

 
3.4 Agentteorin 
 

Den nya Koden är ett resultat av ökat krav för bättre insyn och ökat kontroll i 

bolagens styrelse och ledning. Koden kan ses som en förfining av kontrollen från 

aktieägarnas och andra intressenters sida över bolagets styrelse och dess operativa 

ledning jämfört med de lagar och regler som rådde fram till uppkomsten av koden. 

En handling som har växt fram som ett behov eftersom, incitament genom 

belöning inte alltid har verkat i samma riktning som syftet med den har varit. 
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Behåller vi kontroll perspektivet mellan aktieägare, styrelse och bolagsledning, 

och börjar fundera i spåren om vilka är de befintliga teorier som berör fenomenet 

kommer vi nästan omedvetet in i den så kallade agentteorin eller principal agent 

teorin. Vi väljer att i fortsättningen kalla den bara för agentteorin. 

Agentteorin är en välkänd och etablerat teori som behandlar ägande och kontroll 

problemet mellan aktieägaren (principalen) och ledningen (agenten). Principalen 

och agenten ingår en relation där agenten får autonomi att fatta beslut å 

principalens vägnar26. Agenten försöker att hitta hål i kontraktet, medan 

principalen strävar efter att täppa till hålen. Det är i kontraktet mellan parterna 

som problematiken ligger då parterna har olika förutsättningar. Dessa olika 

förutsättningar är: 

 

• Principalen och agenten är bägge nyttomaximerande. 

• Det finns en målkonflikt mellan principalen och agenten. 

• Informationen mellan principalen och agenten är asymmetrisk. 

• Agenten är opportunistisk. 

• Agenten handlar begränsat rationellt. 

• Agenten är riskovillig.27 

 

Det första är att principalen såväl som agenten är nyttomaximerande men den 

relationen anses i teorin vara pareto-optimal genom att ingen av parterna kan öka 

sin nytta utan att reducera på den andre partens nytta28. De nya reglerna som 

koden tillbringar medför inte någon märkbar skillnad på relationen mellan 

principalen och agenten på den här nivån. Parterna kommer även i fortsättningen 

att sträva efter en egen nyttomaximering. 

 

Det andra är målkonflikten, oftast vill principalen maximera vinsten medan 

agenten kanske exempelvis vill göra karriär genom att behålla vinsten i företaget 

och vara en ledare som skapar tillväxt. Koden försöker öka transparensen i 

bolagsledningens och styrelsens arbete för att motverka eventuella dolda mål, 

vilket troligtvis kommer att motverka företeelsen som teorin beskriver. 

                                                 
26Nygaard, C,  Bengtsson L Strategizing – en kontextuellorganisationsteori (2001) 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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Tredje punkten är en viktig punkt som koden har för syfte att göra en förändring 

på, det vill säga att genom att öka informationen till principalen minska på 

informationsklyftan som uppstår emellan principalen och agenten. Koden kan ses 

som ett steg mot minskad informationsasymmetri. Då önskan på en balanserat 

informationstillgång är orealistisk. 

 

Den fjärde punkten i teorin om att agenten är opportunistisk är grunden till kodens 

uppkomst, ständigt återkommande skandaler från alla världens hörn har bekräftat 

teorin om och om igen, agenten är opportunistisk och dennes arbete måste 

kontrolleras. 

 

Den begränsade rationaliteten på punkt fem säger att principalen omöjligen kan 

utforma fullständiga kontrakt på grund av brist på information. I det här avseendet 

kommer koden att bidra med utökat information, men detta eliminerar inte 

riskerna med objektivitet och informationsbrist som den begränsat rationella 

beslutsfattaren står inför. 

 

Den sista punkten säger att i teorin är agenten riskovillig. Om det krävs från 

agenten att ta en risk som påverkar agentens egna bidrag, är agenten ovillig att ta 

risken eller så kräver agenten en högre kompensation. Koden försöker anbringa 

ljus i agentens arbete. 

 

Agentteorin kommer till den slutsatsen att förekomsten av flera olika 

redovisningsalternativ för en och samma affärshändelse kan förklaras med att de 

olika aktörerna har försökt att minska sina risker. Olika grupper av intressenter 

kommer att jobba för att få redovisningsreglerarens stöd för redovisningsregler 

som gynnar det egna intresset.29 Detta resonemang förklarar i teorin behovet och 

anledningen till varför regleraren i Sverige och resten av världen såg det 

nödvändigt att reglera hårdare i relationen mellan principalen och agenten. Det 

vill säga mellan aktieägare och styrelse samt mellan styrelse och den operativa 

ledningen. 

 

                                                 
29  Artsberg,  K. Redovisningsteori –policy och –praxis (2005) 
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4 Sammanställning av undersökningar 
I detta kapitel beskriver vi det insamlade materialet. Vi börjar med intervjuerna 

där vi gör en kort presentation av de företag som har valt att ställa upp och svara 

på våra frågor samt en kort sammanfattning av intervjun. Vidare framställer vi 

sammanfattningen av arbetet med granskningen av bolagsstyrningsrapporterna 

och slutligen en kort sammanfattning av granskningen av de berörda företagens 

hemsidor på Internet. 

 
4.1 Företagspresentation och intervjuer 
 

4.1.1 Alfa Laval AB 
 

År 1833 grundades Alfa Laval AB som är ett företag i industribranschen. Deras 

verksamhet bygger på teknologier om värmeöverföring, separering och 

flödeshantering. Under 2005 omsatte Alfa Laval 16,3 miljarder svenska kronor, 

Alfa Lavals aktie är noterat på O-listan.30

 

Respondenten från Alfa Laval AB har varit verksam i bolaget sedan fyra år 

tillbaka, som investor relations manager och är direkt ansvarig för bolags-

styrningsfrågor på Alfa Laval AB. Enligt respondenten har Alfa Laval AB redan 

inför föregående års årsredovisning börjat implementera koden i sin verksamhet. 

Företaget har en förståelse för att det behov som finns för en svensk kod för 

bolagsstyrning. En del av arbetet kring uppförandet av bolagsstyrnings- och 

internkontrollrapporterna har det redan skapats rutiner för. Några märkbara 

svårigheter med att upprätta rapporterna har de inte stött på. Arbetet med koden 

har inte medfört att bolaget har fått ökat informationstillgång förutom att den 

samlar redan befintlig information på en gemensam plats. Detta i sin tur medför 

att det förenklar för aktieägaren att inhämta information om bolaget. 

Respondenten säger att koden med sin innebörd inte direkt hjälpt företaget till att 

förtydliga arbetet och rollerna i styrelse och ledning medan han tror att den interna 

                                                 
30 Alfa Laval AB:s årsredovisning för 2005 
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revisionen har fått en större innebörd i företaget. På frågan om de finner några 

negativa aspekter med koden tycker respondenten att koden har slagit lite för hårt 

åt det administrativa hållet, lite för mycket pappers arbete. 

 

4.1.2 Q-Med AB  
 

Q-Med AB beskriver sig som ett bioteknologiskt/medicintekniskt företag som 

utvecklar, producerar, marknadsför och säljer medicinska implantat. Företaget 

startades 1987 och noterades på Stockholmsbörsens O-lista 1999. Under 2005 

hade Q-Med AB en omsättning på 976 miljoner svenska kronor.31

   

Q-Med AB:s bolagsjurist tycker att implementeringen av den svenska koden för 

bolagsstyrning är besvärlig och det är tidskrävande att hämta information från 

personer som är upptagna och har mycket annat att syssla med än att svara på 

specifikt informationsinhämtningar. Respondenten tror att den bifogade 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen framställer mer information till 

årsredovisningsläsaren men tycker ändå att kodens regler inte passar in riktigt för 

alla typer av företag. Bolagsjuristen syftar på det egna företaget som enligt denne 

är ett litet företag som har en huvudägare som är både styrelseordförande och 

verkställande direktör. Detta innebär att de måste förklara sig i enlighet med 

principen följ eller förklara. Detta medför åtskilliga timmars merarbete, som 

skulle kunna läggas åt ”viktigare” arbetsuppgifter. Koden leder enligt 

bolagsjuristen till att en oproportionerlig stor arbetsinsats för småföretag för att 

uppfylla det som koden för bolagsstyrning kräver. 

 

4.1.3 Assa Abloy AB 
 

Företaget grundades 1994 genom förvärv av två olika företag, svenska Assa AB 

och det finska låstillverkningsföretaget Abloy. Företaget tillverkar och levererar 

säkerhetslösningar och har en ledande position på världsmarknaden. Assa Abloys 

aktie är noterad på A-listan sedan 1995. Omsättningen 2005 uppgick till 27, 5 

miljarder svenska kronor. 32   

                                                 
31 Q-Med AB:s årsredovisning för 2005 
32 Assa Abloy AB:s årsredovisning för 2005 
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En intervju genomfördes med Assa Abloys AB:s bolagsjurist. Det som 

respondenten fann svårt med upprättandet av rapporterna var på vilket sätt de 

skulle hantera frågan om rapporteringen om den interna kontrollen. Detta på 

grund av de oklarheter som uppkom i samband med införandet av den del av 

koden som berör styrelsens rapportering om den interna kontrollen. Respondenten 

tror inte att bolagsstyrningsrapporten har tillfört någon märkbar ökning av 

informationen till årsredovisningsläsaren, eftersom företaget även tidigare 

frivilligt lämnat utförlig information i sina årsredovisningar. Assa Abloy AB: s 

bolagsjurist är positiv till kodens uppkomst, men menar att koden har slagit lite 

för hårt mot vissa områden. Ett område som han anser att koden har för hård 

detaljstyrning på är styrelse- och VD:s arbete. Han hoppas att dessa regler i koden 

ändras till lite lösare styrning, som i sin tur leder till mindre administrationsarbete.  

 

Assa Abloy AB har valt att inte följa koden på de områden som de anser att koden 

har gått för långt. De har i stället valt att förklara sin avvikelse och därigenom 

kanske också visa sitt missnöje mot dessa regler. Respondenten menar att om fler 

väljer att avvika och förklara, kommer detta att leda till en förändring av de regler 

i koden som kan anses felaktiga, till en lösare förhållningssätt. En regel som 

respondenten också är kritisk mot är regeln om styrelseledamöternas oberoende i 

förhållande till de större aktieägarna och menar att den bör ändras. 

 

4.1.4 Föreningssparbanken AB 
 

Föreningssparbanken AB (FSB) bildades 1997 då Föreningsbanken och 

Sparbanken gick samman. De båda bankerna har en historik som sträcker sig 

tillbaka till 1820. FSB är noterad på Stockholmsbörsens A-listan sedan 1997, och 

är det sjunde största bolaget på Stockholmsbörsen. FSB är det enda företaget i vårt 

urval från den finansiella sektorn.33 Redan innan kodens uppkomst har den 

finansiella sektorn haft utökade krav på sig när det gäller internkontroll och 

internrevision34. Omsättningen för 2005 uppgick till 29,46 miljarder svenska 

kronor35. 

                                                 
33 http://www.fsb.se/sst/infOutWww/0,,5788,00.html  
34Öhrlings pricewaterhousecoopers kodprojekt: God sed med koden* (2005) 
35 FöreningSparbanken AB:s Årsredovisning för 2005 
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Vi genomförde en intervju med FSB:s chefsjurist, som inte ansåg att de har stött 

på några svårigheter med implementeringen av koden för bolagsstyrning. 

Respondenten hoppas att arbetet med koden har tillfört ny information till 

årsredovisningsläsaren, men är tveksam till detta då hon menar att det bara har 

sket en strukturering och sammanhållning av den befintliga informationen. Det är 

väldigt lite ny information som har tillkommit i bolagsstyrningsrapporten. Koden 

har bidragit till strukturering av bolagsstyrningsfrågor och att den har ökat 

transparensen gentemot den grupp som är okunnig i aktiebolagsrätt och i 

bolagsstyrning. Något direkt behov för förbättring innan kodens implementering, 

har inte funnits, mer än att företaget ständigt eftersträvar att utveckla och förbättra 

sig. I den finansiella sektorn är de vana med att vara genomreglerade och de 

upplever koden mera som en förbättrande åtgärd för dokumentationen kring de 

rutiner som de har. Vidare menar respondenten att de har tidigt varit ute och 

skaffat upplysningar om de rådande principerna för bolagsstyrning genom OECD 

och EU och på det viset har implementeringen av den svenska koden för 

bolagsstyrning skett utan större överraskningar.  

 Respondenten anser som många andra av våra intervjuobjekt, att vissa delar av 

koden är för detaljstyrda och att det kan vara svårt för företaget att se något nytta 

av det merarbete som implementeringen av koden innebär. FSB har också haft en 

del frågetecken kring vissa regler kring internkontrollrapporten som inte riktigt 

har varit tydliga. Respondenten ifrågasätter kodens syfte och undrar om den 

verkligen bidrar till en ökad transparens men är övertygat om att koden är här för 

att stanna. 

 

4.1.5 Investor AB 
 

Investor är Skandinaviens största börsnoterade investmentbolag. Bolaget bildades 

1916 och har haft samma affärsidé sen dess, nämligen att bygga ledande företag. 

Investor skapar värde genom att investera kapital och aktivt engagera sig i 

utvecklingen av sina investeringar.36 Investor AB: s substansvärde för 2005 var 

134,18 miljarder svenska kronor.     

Vi fick intervjua Investor AB: s investor relations manager. Respondenten anger 

att företaget frivilligt sedan 2003 har bifogat en bolagsstyrningsrapport till 

                                                 
36 http://www.investor.se/sv/OmInvestor/Verksamhet/Default.htm  
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årsredovisningen och av den orsaken inte har stöt på några överraskningar med 

koden i årsredovisningen för 2005. Det som koden mest har bidragit med är att 

samla informationen på en plats. Men den har även tillfört ny information, så som 

styrelsen närvaro och oberoende. Respondenten diskuterar också målgruppen för 

bolagsstyrningsrapporten, som är allt ifrån experter i bolagskodsfrågor till 

aktieägare som är mindre insatta i ämnet. Detta är en utmaning för utformningen 

av bolagsstyrningsrapporten. Den del av rapporten som handlar om internkontroll 

är kanske den känsligaste för många företag anser respondenten och tillägger att 

det är intern kontroll funktionen och inte rapporteringen kring denna som är och 

har varit mycket omdebatterad. Investor är ett av de få företag som vi har pratat 

med som medger att kodens regler om internkontroll har bidragit till en viss 

förtydligande av rollerna i företaget. Koden har inte genererat till några märkbara 

merkostnader, det är främst lönekostnader för befintlig personal. Respondenten 

gav uttryck för att administrationen inte får ta över och att det är viktigt att fokus 

på bolagets ”business”.   

 

4.1.6 Eniro AB 
 

Verksamheten började med den första utgåvan av Gula Sidorna 1984. Dagens 

Eniro AB bildades i mars 2000 och samma år noteras på Stockholmbörsens O-

lista. Eniro AB:s omsättning för 2005 var 4,83 Miljarder svenska kronor. Eniro 

AB erbjuder de bästa kanalerna för köpare och säljare som enkelt vill hitta 

varandra.37 Ett tjänsteföretag med verksamhet i Sverige och många andra länder.  

 

Eniro AB:s chefsjurist tycker inte att det har varit någon direkt utmaning att 

upprätta bolagsstyrningsrapporten, förutom att det är ett digert arbete att upprätta 

den. Medan han kan se fördelarna med detta i att det sätts fokus på olika delar 

som samlas i ett dokument och detta i sin tur underlättar för läsaren att snabbt 

hämta information. Respondenten tycker att det är en del legal intressanta frågor 

som tas upp i koden men tycker att vissa regler i koden går in lite för mycket i 

aktiebolagslagen. Den svenska aktiebolagslagen täcker en stor del av det som 

internationellt ses som ”kod” och att i Sverige har vi ändå haft mycket 

information utåt även innan koden kom. Detta genom att tillämpa 

                                                 
37 http://www.eniro.com/templates/Listing.aspx?id=2102  
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aktiebolagslagen så att något riktig eller direkt krav för förbättring inom området 

fann han inte att det fanns på Eniro innan koden kom. Eniro har arbetat på flera 

Europeiska marknader och detta har medfört att de tidigt har börjat se på de 

förändringar som uppstod utomlands inom bolagsstyrningen och den svenska 

koden har hittat de väl förberedda och införstådda. Koden har förbättrat strukturen 

på informationen och bidragit på en ökad medvetenhet för kodens regler men inte 

tillfört något nytt till Eniro.  

Det som respondenten spontant ser som negativt med koden är ”… en 

överarbetad byråkrati…” som har skapat åtskilliga timmar merarbete. Han 

påpekar också som många andra att företaget får inte ändra fokus från de riktiga 

affärerna bara för att uppfylla koden. 

 

4.1.7 Lundin Petroleum AB 
 

Företaget bildades 2001 av olika förvärv som gjordes mellan olika företag i 

oljebranschen. Den grupp av bolag inom Lundin sfären där Lundin Petroleum 

ingår har varit involverat i utbyggnaden av ett antal stora oljebolag sen 30 år 

tillbaka. Lundin redovisar ett resultat efter skatt om 994 miljoner svenska kronor 

för 2005.38   

Kontakten med Lundin sköttes mest via e-post då personen som vi ville intervjua 

inte kunde ställa upp på en telefonintervju på grund av tidsbrist, utan hon valde att 

svara skriftligt på våra frågor. 

 

De svårigheter som Lundin har upplevt är av naturen om vilken innehåll rapporten 

skulle ha samt vilken ordning skulle vara på denna information. MH som många 

andra tycker att koden har hjälpt till att på en mer strukturerad sätt lägga fram 

information till marknaden men inte bidragit till utökandet av informationen 

nämnvärt. Koden har skapat tilläggsrutiner inom Lundin och detta uppskattas men 

MH tillägger också att administrationsarbetet har blivit omfattande. 

 

 

 

 

                                                 
38 Lundins petroleum AB:s årsredovisning för 2005 
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4.1.8 Swedish Match AB 
 

Swedish Match huvudsakliga affärsområden är försäljning av snus, cigarrer, 

piptobak samt tuggtobak. Företaget hade en omsättning 2005 som uppgick till 

13,31 miljarder svenska kronor. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen A-lista 

sedan 1996.39

 

Chefsjuristen för Swedish Match var så pass upptagen att det var omöjligt att 

tillmötesgå vår vädjan om en kort telefonintervju. Det hade varit av stort intresse 

om Swedish match AB åsikter kunnat vägas in i vår studie. Då vi tror att Swedish 

Match har en större spridning av intressenter jämfört med andra företag i vårt 

urval, förutom aktieägarna och marknaden tillkommer olika etik och moral 

företrädare som kanske länge velat ha en bättre insyn i företaget. Företaget förblir 

en del av vår undersökning. Men utan att vi får med deras åsikter om hur koden 

för bolagsstyrning har inverkat på deras verksamhet, utan den analys och 

slutsatser som vi gör kring företaget grundas på granskningen av 

bolagsstyrningsrapporten samt granskningen av företagets Internet hemsida. 

 

4.1.9 Scania AB 
 

Scania AB bildades 1891 och sedan dess har företaget växt till ett stor 

multinationell företag som utvecklar och tillverkar lastbilar och bussar för tunga 

transporter samt industri- och marin motorer. Scania AB är sedan 1996 noterat 

både på Stockholmsbörsens A-lista och på New Yorksbörsen. 2005 hade Scania 

AB en omsättning på 63,33 Miljarder svenska kronor.40

 

Efter upprepade telefonsamtal och ett antal försök genom e-post att upprätta en 

kontakt med Scanias avdelning som jobbar med bolagsstyrningsfrågor, fick vi 

inse att de inte var intresserade av att deltaga i vår studie genom en intervju med 

bolagets chefsjurist eller någon annan ansvarig för bolagsstyrningsfrågor. 

 

                                                 
39 Swedish Match AB:s  årsredovisning för 2005 
40 Scanias AB:s årsredovisning för 2005 
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Det som skiljer Scania från de övriga företagen i undersökningsurvalet är att 

Scania har en omfattande marknad i USA, resten av EU, Asien och Australien 

medan hemmamarknaden i Sverige utgör en bråkdel av denna. Med anledning av 

detta tror vi att Scanias erfarenheter i arbetet med koden hade varit intressanta för 

oss i undersökningen då vi tror att de har en lång erfarenhet av att arbeta med 

liknande regler från olika länder. Även i det här fallet använder vi oss av utifrån in 

perspektivet så som fallet med Swedish Match och nedan i kapitlet följer likaså 

beskrivningen av hemsidan och bolagsstyrningsrapporten.      

 

4.2 Granskning av bolagens hemsidor på Internet 
 

Bolagen som tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning ska ha en särskild 

avdelning för bolagsstyrning på sin hemsida. Den bör vara lättillgänglig och vara 

rimligen uppdaterad41. Informationen som erfordras för att uppfylla kraven bör 

rätteligen vara samma som ställs på vad som ska ingå i bolagsstyrningsrapporten. 

Därmed utnyttjade vi även här våra uppställda kriterier42 för granskning av 

hemsidorna. 

 

Av de bolag som ingick i vår studie har två tredje delar verkligen lyckats med att 

infoga en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor på sin hemsida. 

Övergripande för dessa bolag var att informationen var lättillgänglig, utförligt 

beskriven och uppdaterad. Genom dessa bolags hemsidor kan information 

inhämtas om deras ställning i bolagsstyrningsfrågor. 

 

Ett av bolagen, Q-Med AB, har också tillhandahållit informationen lättillgänglig 

på ett korrekt sätt. Men informationen är knapphändig och bör utvecklas en hel 

del för att uppfylla de krav som rimligen kan ställas på vad som bör finnas med på 

hemsidan. Verifiering av när informationen senast var uppdaterad kunde inte 

avgöras på hemsidan.  

 

Det var två bolag som inte alls uppfyllde kravet om information på hemsidan. 

Lundin Petroleum AB hemsida lämnar mycket att önska. Informationens är svår 

                                                 
41 Enligt kodens regel 5.3 
42 Kriterierna finns som Bilaga 1 
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att finna på hemsidan och den information som finns är försvinnande obetydlig i 

sitt omfång. En översyn av hur och vad som krävs för att uppfylla kraven på vad 

som bör finnas på hemsida är att önska.  

 

Tillgängligheten för den information som Scania AB ska ha angående 

bolagsstyrningsfrågor på sin hemsida är under all kritik. Den svenska hemsidan 

saknar helt någon information beträffande bolagsstyrningsfrågor. Informationen 

kan i stället sökas på deras internationella hemsida. Där är lättillgängligheten 

spårlöst förvunnen och informationen ligger nergrävt bakom en hel del annan 

information. Den information som finns under corporate governance är på 

engelska och är så bristfällig att den inte ens bör nämnas i sammanhanget. 

 

4.3 Dokumentundersökning av Bolags- 

 styrningsrapporter 
 

Granskningen av bolagsstyrningsrapporterna gjordes efter uppställda kriterier för 

vad som ska ingå i en bolagsstyrningsrapport enligt den svenska koden för 

bolagsstyrnings regelverk. 

 

4.3.1 Har bolagen bifogat bolagsstyrningsrapporten och har den  

 granskats av bolagets revisor? 
 

Alla de bolag som ingår i vår studie bifogade bolagsstyrningsrapporten med 

årsredovisningen. Det ska enligt koden för bolagsstyrning framgå om rapporten är 

granskad av bolagets revisor. De rapporter vi analyserade hade bara Alfa Laval 

AB och Investor AB revisorer granskat respektive bolags rapport, medan Assa 

Abloy AB och Scania AB inte angav om bolagsstyrningsrapporten var granskad 

eller inte av bolagets revisor. Resterande av de undersökta företagen uppgav att 

deras revisorer inte har granskat bolagsstyrningsrapporten.  
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4.3.2 Avviker bolaget från kodens regler? 
  

En av de grundläggande principerna som den svenska koden för bolagsstyrning 

grundar sig på är följa eller förklara. Alla regler i bolagskoden kan inte passa alla 

under alla omständigheter. Därför kan bolagen som tillämpar koden välja att 

antingen följa kodregeln eller avvika från den. Följs inte kodregeln ska detta 

tydligt anges och ett godtagbart skäl därtill förklaras. Både att följa och att 

förklara är att tillämpa koden. Alla bolagen i vår studie avvek från koden på 

någon eller några punkter. I samtliga fall har bolagen förklarat varför de har 

avvikit från koden och därmed uppfyllt kraven i bolagskoden. 

 

4.3.3 Beskrivning hur styrelsen arbetar med redovisning och  

 revisionsfrågor 
 

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla en beskrivning hur styrelsen arbetar med 

redovisning och revisionsfrågor för att säkerställa kvaliteten av den finansiella 

rapporten samt hur bolaget kommunicerar med bolagets revisor.  Åtta av nio 

bolag använde sig av ett revisionsutskott, för att säkerställa kvaliteten av de 

finansiella rapporterna. Det var endast Q-Med AB som inte hade ett 

revisionsutskott. Det är inget obligatoriskt krav i koden på att inrätta ett 

revisionsutskott. Ett alternativ är att hela styrelsen, förutom de som ingår i 

bolagsledningen, kan fullgöra revisionsutskottets uppgifter, vilket Q-Med AB har 

gjort, genom att den verkställande direktören utgick vid dessa tillfällen. 

Upplysningen om hur kommunikationen med bolagets revisor sker är 

genomgående bra, förutom Swedish Match AB. De tar inte upp hur 

kommunikationen med deras revisor sker. 

 

4.3.4 Innehåller rapporten en beskrivning för hur den interna  

 kontrollen är organiserad? 
 

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla en beskrivning på hur bolagets interna 

kontroll är organiserad och samtliga bolag har en bra beskrivning på hur de är 

organiserad i denna fråga. De följer alla det ramverk för utformning som 

rekommenderas av arbetsgrupper från svenskt näringsliv respektive FAR och som 
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grundar sig på COSO43 rekommendationer. De innehöll alla en beskrivning i hur 

de var organiserad i de fem komponenterna; kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktivitet, information och kommunikation samt uppföljning.44

 

I de följande frågorna anger koden att informationen ska anges i 

bolagsstyrningsrapporten, om det inte framgår av årsredovisningen. Om 

informationen anges i årsredovisningen bör hänvisning ske i bolagsstyrnings-

rapporten. I de fall där brister av informationen i bolagsstyrningsrapporten har 

konstaterats, har vi inte sökt informationen i årsredovisningen utan ansett att de 

inte uppfyllt de krav som bör ställas på dem och konstaterat bristen. 

 

4.3.5 Tillsättning av styrelse och revisor samt valberedningens 

 sammansättning 
 

Det första som tas upp är att bolagens redogörelse för hur tillsättning av styrelse 

och revisor har gjorts. Informationen om tillsättningsförfarandet är genomgående 

väl utfört av alla bolagen i studien. I de bolagsstyrningsrapporter vi granskade 

hade alla bolag en valberedning som ett led i tillsättning i styrelse och revisor. 

Bolagen ska även i förekommande fall lämna information om sammansättningen 

av valberedningen samt om ledamot har representerat viss ägare även ange 

ägarens namn. Det var endast Investor AB som lämnade knapphändig information 

om vem som ingår i valberedningen och vem de representerar. De redogjorde bara 

för ordföranden och vem han representerar. Vem de övriga ledarmöten är eller 

vem de representerar framgår inte i bolagsstyrningsrapporten. 

 

4.3.6 Information om bolagets revisor 
 

Informationen om bolagets revisor ska innefattas av vilka tjänster som revisorn 

har tillhandahållit bolaget, utöver revision, under de senaste tre åren. Om omval 

av revisor sker ska de även ange vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn 

innehaft uppdraget. Det var endast Eniro AB och Investor AB som lämnade 

upplysning i bolagsstyrningsrapporten om vilka tjänster revisorn tillhandahållit 

                                                 
43 The Comittee of Sponsoring Organizations of the threadway comission 
44 Ernest & Young: Intern kontroll för styrelseledamöter(2005) 
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bolaget förutom revision. De övriga fann det tillrådigt att inte alls upplysa om 

deras revisors förhållningssätt till andra tjänster utöver revision. Två av bolagen, 

Föreningssparbanken och Scania AB, tar inte heller upp vilket år revisorn tillsattes 

eller hur länge tjänsten innehafts.  

 

4.3.7 Uppgifter om styrelsens ledamöter och arbetsfördelning i 

 styrelse 
 

Koden för bolagsstyrning har långt mer ingående krav på den information som 

bolagen ska lämna angående bolagens styrelseledamöter än vad både aktie- 

bolagslagen och noteringsavtalet på Stockholmsbörsen kräver45. I de bolags-

styrningsrapporter som vi undersökte lämnades en god informationsredovisning 

av alla bolagen, för var och en av styrelsens ledamöter. En del av bolagen 

lämnade en knapphändig beskrivning i enstaka upplysningar om styrelse-

ledamöter. Men i det stora hela motsvarade bolagen de krav som ställdes på dem. 

De skulle även redogöra för en beskrivning på hur arbetet är fördelad i styrelsen. 

Hur styrelsearbetet har bedrivits under senaste räkenskapsåret samt antalet 

styrelsesammanträden och ledamöternas närvaro vid dessa. Detta lyckades alla 

bolag med stor färdighet att göra. De flesta hade infogat en överskådlig 

beskrivande figur, som visar ledamöternas närvaro vid styrelse- och 

utskottssammanträdena.  

 

4.3.8 Information om den verkställande direktören 
 

Informationen om bolagets verkställande direktör som bolagen ska lämna liknar i 

mångt och mycket den information som även skulle lämnas på bolagets styrelses 

ledamöter. Det har samtliga bolag också lämnat i sin bolagsstyrningsrapport på ett 

ändamålsriktigt sätt. 

 

 

 

 

                                                 
45Ernest & Young: Bolagsstyrningskoden –vägledning och exempel på rapportering (2006) 
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4.3.9 Information om principer för ersättning och anställningsvillkor 

 till bolagsledning samt utomstående incitamentsprogram för 

 styrelse och bolagsledning 
 

Bolagen ska även redovisa de antagna principerna för ersättning och 

anställningsvillkor för bolagsledningen. Om ansenlig förändring från föregående 

års principer är antagna, bör dessa redogöras för, samt hur frågor som berör 

ersättning till bolagsledningen bearbetas av styrelsen. En redogörelse för 

utstående aktierelaterade incitamentsprogram för styrelse och bolagsledning ska 

också ingå i bolagsstyrningsrapporten.  De principer för ersättning och 

anställningsvillkor som bolagen använder sig av redogörs på ett bra sätt i 

bolagsrapporten av samtliga bolag. Om något bolags redogörelse ska framhållas, 

bör Föreningssparbanken och Investor AB nämnas. De använder två olika system 

för redovisningen, FSB beskriver det direkt i bolagsstyrningsrapporten, medan 

Investor AB hänvisar det till not. När det gäller beskrivningen av det utstående 

incitamentsprogram för styrelse och bolagsledningen förefaller det som bolagen 

mer eller mindre lyckats infoga den i bolagsstyrningsrapporten. 
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      Assa   Investor Scania Swedish 
      Abloy AB FSB AB AB Match AB
Bifogt BSR-rapporten   JA JA JA JA JA 
Granskats av bolagets revisor BRIST NEJ NEJ BRIST JA 
Avviker från koden och förklarar JA JA JA JA JA 
Beskrivning av Revisions &            
redovisningsfrågor   JA JA JA JA JA 
Kommunikation m. Revisorn JA JA JA JA BRIST 
Beskrivning av intern kontroll JA JA JA JA JA 
Redogörelse för tillsättning av           
Styrelse & revisor   JA JA JA JA JA 
Sammansättning av valberedning JA JA BRIST JA JA 
Information om bolagets revisor BRIST BRIST JA BRIST BRIST 
Uppgifter om styrelseledamöter JA JA JA JA JA 
Arbetsfördelning i styrelse JA JA JA JA JA 
Information om bolagets VD JA JA JA JA JA 
Information om principer för            
ersättning & anställningvillkor JA JA JA JA JA 
Till bolagsledning             
Styrelse & bolagslednings            
utstående incitamentprogram JA JA JA JA JA 
 

      Alfa Eniro Lundin Q-med 
      Laval AB AB Petroleum AB AB 
Bifogt BSR-rapporten   JA JA JA JA 
Granskats av bolagets revisor JA NEJ NEJ NEJ 
Avviker från koden och förklarar JA JA JA JA 
Beskrivning av Revisions &          
redovisningsfrågor   JA JA JA JA 
Kommunikation m. Revisorn JA JA JA JA 
Beskrivning av intern kontroll JA JA JA JA 
Redogörelse för tillsättning av         
Styrelse & revisor   JA JA JA JA 
Sammansättning av valberedning JA JA JA JA 

Information om bolagets revisor BRIST BRIST JA BRIST 

Uppgifter om styrelseledamöter JA JA JA JA 
Arbetsfördelning i styrelse JA JA JA JA 
Information om bolagets VD JA JA JA JA 
Information om principer för          
ersättning & anställningvillkor JA JA JA NEJ 
Till bolagsledning           
Styrelse & bolagslednings          
utstående incitamentprogram  JA JA JA JA 

Tabell 2 Sammanställning över undersökningen av bolagsstyrningsrapporterna 
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5 Analys 
 

I det här kapitlet analyseras den empiri som samlats in genom de genomförda 

intervjuerna och genom dokumentundersökningen. Materialet tolkas och 

återkoppling görs till litteraturen. Problemställningen användes som 

utgångspunkt för analysen. 

 

 
5.1 Analys av intervjuer 
 

Genom intervjuer har vi i undersökningen ämnat ta reda på och få en bild av hur 

ett antal svenska bolag påverkats av koden.  

 

Bolagen har allmänt inte haft några märkbara problem med att ställa upp 

rapporterna. De frågetecken som har kommit upp har mest handlat om 

internkontrollrapporten. Det har varit något oklart om den verkligen skall 

uppfyllas på alla dess punkter, med tanke på att reglerna började gälla från mitten 

av 2005, och skulle appliceras på 2005 års årsredovisning. 

 

Dessa oklarheter upphörde när Kollegiet för svensk bolagsstyrning46 gick ut med 

”Uttalande om styrelsens rapportering om intern kontroll avseende 2005”47. 

Uttalandet förklarar utförligt ett tänkt tillvägagångssätt i rapporten för 2005.  

I 2006 års årsredovisning gäller kodens regler om den interna kontrollen fullt ut, 

det vill säga att företagen måste redogöra för hur väl det interna kontrollarbetet 

har fungerat och inte bara beskriva detta arbete, som det har gjorts för 2005 års 

årsredovisning.    

 

Något som samtliga företag, förutom ett, påpekat som en svårighet med att ställa 

upp rapporterna, är den tid som dessa rapporter tar i anspråk för att på ett korrekt 
                                                 
46 Kollegiet har inrättats för att vårda och vidareutveckla Koden. 
47 Uttalandet finns som bilaga 3 
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sätt det vill säga både innehållsmässigt och pedagogiskt, framställa den 

information som krävs i rapporterna. Företagen tycker inte att de har haft några 

märkvärdiga merkostnader för arbetet med koden. Det har exempelvis inte 

behövts att företagen ökar sin personalstyrka eller hyr in experter inom området 

då dessa kvalifikationer redan fanns i företaget. 

  

Alla är överens om att det har hänt en viss informationsutökning, samt att koden 

har underlättat för läsaren att snabbare hämta denna information då denna har 

koncentrerats på en plats. Större delen av informationen på bolagsstyrnings-

rapporten fanns redan på tidigare års årsredovisningar men på olika platser och att 

koden har hjälpt företagen att strukturera denna information. 

 

Det som har tillkommit och som är nytt för läsaren är främst informationen i 

rapporten för internkontroll där företagen har varit tvungna att lämna information 

kring styrelsearbetet. Koden reglerar hur valberedningens ledamöter ska utses, hur 

dessa i sin tur skall lämna förslag om styrelse och styrelseordförande samt reglerar 

en del av styrelsens arbetsuppgifter dess sammansättning och funktion. Detta har 

en direkt koppling med Agentteorin och medför att koden har påverkat företagen i 

rätt riktning mot ökat transparents och minskning av informationsasymmetrin som 

agentteorin problematiserar.  

 

Respondenterna säger att de har många gånger haft svårt att se nyttan kring 

arbetet med koden och känt att koden är lite överarbetad och byråkratisk som i sin 

tur genererar en del extra administrationsarbete. Vidare tycker de att vissa delar av 

koden är för detaljstyrda och hoppas att det verkligen blir en avmattning av 

reglerna på dessa punkter som för det mesta handlar om den interna kontrollen. 

 

Svaren bland respondenterna varierar mer på frågan om koden har hjälpt att 

förtydliga rollerna mellan styrelsen och kontrollorganisationen. Fyra av 

respondenterna svarar nej på att koden inte alls bidragit med någon 

rollförtydligande mellan funktionerna då dessa funktioner även tidigare har 

fungerat bra. Två andra respondenter svarar att i deras företag har rollerna mellan 

leden varit tydliga men de anser att det egna företagets öppenhet för förnyelse och 

vidareutveckling kanske har omedvetet gjort att koden har hjälpt att utveckla 
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vidare relationerna i företaget. Det var endast en av våra respondenter som kunde 

direkt sätta fingret på var i organisationen och på vilket sätt koden hade 

förtydligat rollen mellan parterna.  

 

Vi förmodar att orsaken till att svaren varierar, är till att börja med att företagen 

har jobbat olika långt och detaljerat med rapporten om internkontroll. En annan 

viktig variabel i sammanhanget är att ägarstrukturen bland dessa företag varierar. 

En tredje faktor är branschen i vilken företaget agerar, där utvecklingen i det 

interna revisionsarbetet varierar stort mellan olika branscher.  

 

Vi vet att företag på den finansiella sektorn ligger oftast i framkanten med 

utvecklingen av internrevisionsarbetet. Företagets storlek kan också vara en orsak 

till i sammanhanget. Sammanfattningsvis tolkar vi resultatet av dessa svar som att 

koden har i nuläget inte påverkat mycket i rollförtydligandet men den är på väg att 

göra det samt att detta påverkande kommer att kännas mer de nästkommande 

åren. 

 

Den stora fördelen med koden sett utifrån företagens synvinkel är att den har 

hjälpt till att på ett bra och strukturerat sätt samla informationen på en plats. De 

flesta av företagen har upparbetat rutiner för arbetet med koden.  

 

Företagen verkar vara införlivade i kodens syfte och mål men koden saknar högre 

popularitet. Det kan förklaras med att inget av de företag som vi har pratat med, 

kunde komma på att någon ny, och för företaget nyttig, information tillkommit 

under arbetet med koden. Det enda som företagen får i gengäld från koden är 

merarbete som inte genererar vinst. Detta ickevinstgenererande arbete betraktas 

sedan ofta som ett störningsmoment i den ordinarie verksamheten. 
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5.2 Granskning av bolagsstyrningsrapporter 
 

5.2.1 Bifogande av bolagsstyrningsrapporten och revisorns 

 granskning 
 

Alla bolag i studien bifogade bolagsstyrningsrapporten. De svenska bolagen har 

haft vetskap om att en svensk kod för bolagsstyrning har varit på gång en längre 

tid och har följt dess framåtskridande och uppdaterat sig kontinuerligt. De bolag 

som är noterade på andra börser än Stockholmsbörsen har redan erfarenhet att 

tillämpa de koder som är gällande på dessa och har genom den erfarenheten 

lättare att implementera den svenska koden i sin verksamhet48. 

 

Det ska enligt regelverket för koden framgå om bolagsstyrningsrapporten är 

granskad av revisorn. De bolag som helt bortsåg från detta, har brustit i sin 

tillämpning. Däremot har de bolag som valt att inte låta revisorn granska 

rapporten, tillämpat koden på ett lämpligt sätt. Deras val överensstämmer i hög 

grad med FAR:s uttalelse från januari 2006, i vilken de anser att bolagets revisor i 

normala fall inte särskilt behöver granska och rapportera angående 

bolagsstyrningsrapporten49.  

 

5.2.2 Avvikelse från koden för bolagsstyrning 
  

Alla bolag i studien avvek från koden men förklarade avvikelsen och därmed 

uppfyllde de krav som finns i bolagskoden. Vilken inverkan principen ”följa eller 

förklara” har på läsarens uppfattning om bolaget, är dock en intressant aspekt.  

 

En åsikt som framförts av respondenterna, är faran att media ska lyfta fram och 

snedvrida principen, och att det blir en kvalitetsstämpel att följa kodens alla regler 

i stället för att tillämpa dem på ett ändamålsriktigt sätt. Det gör att bolagen måste 

vara tydliga med vad principen innebär, och alla berörda parter får en förståelse 

för innebörden av principen. Likaså måste bolagen redogöra på ett tydligt och 

klarläggande sätt sin avvikelse.  
                                                 
48 Öhrlings pricewaterhousecoopers kodprojekt: God sed med koden* (2005) 
49 FAR-meddelande nr 3, 26 januari 2006, bilaga 4 
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Fyra av bolagen valde att redogöra avvikelser och förklaringar under egen rubrik i 

början eller slutet av bolagsstyrningsrapporten. Det gör att det klart framgår vad 

de frångått från. Kritiska röster har dock höjts som menar att för stor fixering sätts 

på just avvikelserna och genom det frångås syftet med principen50.  

De övriga fem bolagen valde att redogöra sina avvikelser löpande i 

bolagsstyrningsrapportens text. Det ger en mer nyanserad beskrivning av de 

avvikelser som sker. Men risken med att göra så är att det kan uppfattas att 

bolagen försöker dölja avvikelserna i texten. Det är därför av särskilt viktigt att de 

klart och tydligt anger var avvikelserna mot koden sker i texten.  

 

5.2.3 Beskrivning av hur styrelsen arbetar med redovisning och 

  revisionsfrågor 
 

Bolagen ska beskriva hur styrelsen arbetar med redovisning och revisionsfrågor 

för att säkerställa den finansiella rapporten. En tillsättning av ett revisionsutskott 

är ingen garanti för att styrelsen har säkerställt den finansiella rapporteringen, 

vilket en del av bolagen verkar anse. Det framgår att de arbetar med dessa frågor, 

men sällan direkt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i rapporteringen. En 

fylligare beskrivning av styrelsens arbete är att önska i frågan. 

 

5.2.4 Beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad 
 

Styrelsens rapport angående intern kontroll var belagd med ett undantag för 

årsredovisningen 2005. Bolagen behövde endast beskriva hur den interna 

kontrollen är organiserad, inte om hur väl den har fungerat. Rapporten behövde 

inte heller vara granskad av bolagets revisor. Således blir det tämligen enkelt att 

leva upp till kodregeln, vilket alla bolagen gjorde ändamålsenligt utan avvikelse. 

Men för årsredovisningen 2006 kommer inte undantaget att gälla, utan styrelsen 

ska uttala sig om hur väl den interna kontrollen fungerade under det gångna året. 

Det är även tänkt att den ska innehålla ett bestyrkande från revisorn. Detta har 

bland våra respondenter skapat en oro för vad som komma ska. En farhåga för 

vilket omfattande arbete som kommer att krävas för att uppfylla kodregeln. De ger 

även uttryck för en oro att regelverket ska bli för omfattande och leda till en ökad 
                                                 
50 Öhrlings pricewaterhousecoopers kodprojekt: God sed med koden* (2005) 
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byråkrati. Det är en intressant fråga som framtiden får utvisa, om farhågorna 

besannas eller om övergången blir enklare än vad respondenterna verkar tro. 

 

5.2.5 Information om bolagets revisor 
 

Det är av intresse att bolagen uppfyller kodregelns krav på upplysning om vilka 

övriga uppdrag, förutom revision, som revisorn tillhandahåller bolaget och vilket 

år revisorn tillsattes samt hur länge tjänsten innehafts. Stora brister visade sig i 

denna fråga. Det var bara två av bolagen som redogjorde för vilka övriga uppdrag 

revisorn hade. Resterande bolag fann det tillrådigt att inte alls upplysa om deras 

revisors förhållningssätt till andra tjänster utöver revision. Detta komplicerar 

läsarens möjlighet till en korrekt bedömning av revisorns kompetens och 

obundenhet gentemot bolagsledning och styrelse. Revisorns huvudsakliga 

arbetsuppgift är att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper, samt den 

förvaltning som verkställande direktören och styrelsen har utfört. Revisorerna 

rapporterar om detta direkt till ägarna på årsstämman. I ett principal-agent 

perspektiv är revisorernas roll ett sätt för principalen att minska risken att bolagen 

inte leds i enlighet med principalens intressen av agenten, utan egenintressen 

träder in och tar över. Därför är det viktigt att en redogörelse av hur oberoende 

revisorn är gentemot bolaget. 

 

5.2.6 Information om styrelseledamöter och VD 
 

En del av bolagen lämnade en knapphändig beskrivning i enstaka upplysningar 

om styrelseledamöter och detsamma gäller den upplysningen som ska lämnas om 

den verkställande direktören.  Detta kan inverka negativt på läsarens möjlighet att 

bilda sin egen uppfattning om styrelsens och operationella bolagsledningens 

kompetens. I det stora hela motsvarade dock bolagen de krav som ställdes på dem. 

De skulle även redogöra för en beskrivning på hur arbetet är fördelad i styrelsen, 

hur styrelsearbetet har bedrivits under senaste räkenskapsåret samt antalet 

styrelsesammanträden och ledamöternas närvaro vid dessa. Detta lyckades alla 

bolag med stor skicklighet att göra. De flesta hade infogat en överskådlig 

beskrivande figur, som visar ledamöternas närvaro vid styrelse- och 

utskottssammanträdena.  
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5.2.7 Principer för ersättning och anställningsvillkor och  

 incitamentsprogram för styrelse  och bolagsledning 
 

De principer för ersättning och anställningsvillkor som bolagen använder sig av 

redogörs på ett bra sätt i bolagsrapporten av samtliga bolag. Om något bolags 

redogörelse ska framhållas, bör Föreningssparbanken och Investor AB nämnas. 

De använder två olika system för redovisningen, Föreningssparbanken beskriver 

det direkt i bolagsstyrningsrapporten, medan Investor AB hänvisar det till not.  

När det gäller beskrivningen av det utstående incitamentsprogram för styrelse och 

bolagsledningen förefaller det som bolagen mer eller mindre lyckats infoga den i 

bolagsstyrningsrapporten. En viss knapphet och onödig oklarhet i informationen 

finns bland några av bolagen. Det blir så mycket enklare med en redogörelse som 

är klar och koncis, som till exempel Eniro AB:s redovisning. De klargör vad som 

gäller under egen rubrik i bolagsstyrningsrapporten. Det gör att både 

trovärdigheten och begripligheten ökar. Det samma gäller när Föreningsbanken 

upplyser om att det inte finns några utstående incitamentsprogram för vare sig 

styrelse eller bolagsledning. Det gör att det inte finns någon tvekan om hur det 

ligger till i ärendet. 
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6 Avslutande diskussion 
 

I det här kapitlet redogörs det för de slutsatser som framkommit genom studien. 

De följs upp med en kritisk granskning av studien samt förslag till fortsatta 

studier inom området. 

 

 
6.1 Sammanfattande slutsats 
 

Den svenska koden för bolagsstyrning verkar inte ha haft en omstörtande inverkan 

på bolagen. Kodens regelverk uppfattas vara en kodifiering av de regler och 

normer som redan finns i bolagen.  

 

Koden har gjort att företagen fått en ökad medvetenhet och en bättre struktur på 

bolagsstyrningsfrågorna, men koden har även gett upphov till en ökad byråkrati. 

Detta medför att bolagens arbetsbörda och tidsavsättning har ökat för att uppfylla 

kodens krav. Däremot verkar den monetära kostnaden för att implementera den 

svenska koden för bolagsstyrning vara försvinnande liten.  

 

Den svenska koden för bolagsstyrning har gett upphov till en större öppenhet och 

en ökad transparens i bolagsstyrningsfrågor. Det i sin tur leder till en minskad 

asymmetri i informationen mellan de olika aktörerna i processen. Bolagen själva 

ansåg inte att den svenska koden för bolagsstyrning gav något utökat värde. 

 

Det sammanfattande intrycket av hur de bolag som ingick i studien har 

implementerat den svenska koden för bolagsstyrningen är att den är väl utförd. 

Deras ambitionsnivå att efterfölja koden för bolagsstyrning verkar vara hög. 

Avvikelser förekommer sporadiskt och förklaras på en ändamålsriktig sätt. Det 

som är viktigt i denna fråga är att det klart framkommer till allmänhetens 

kännedom att det är helt legitimt att avvika från kodens regelverk. Det är lika 

korrekt att avvika som att följa den och en total efterföljning inte är grundtanken 

bakom koden. Egentligen var det bara på en punkt som någon större betänksamhet 
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uppstod. Det var när det gällde redogörelsen av revisorernas obundenhet gentemot 

bolaget som det fanns klara brister i bolagsstyrningrapporten. Det är önskvärt att 

en tydligare beskrivning av hur de förhåller sig till uppdrag som inte ingår i 

revisionen. 

 

6.2 Kritisk granskning 
 

Nu i efterhand när studien är genomförd och slutsatserna är dragna, finns det 

utrymme för en kritisk granskning av studien. Det finns en del omständigheter 

som skulle kunna göras annorlunda för att studien skulle bli bättre och resultatet 

mer tillförlitligt.  

 

Innan studien påbörjades hade författarna en ytlig kunskap angående den svenska 

koden för bolagsstyrning och i ett inledande skede fördjupades kunskapen genom 

en omfattande litteraturstudie i ämnet. Det ledde till att tidspress uppstod och 

intervjuerna påbörjades möjligen i ett för tidigt skede i studien. Om intervjuerna 

hade genomförts i ett senare skede av studien, när kunskaperna om både bolagen 

och koden var mer ingående, hade intervjufrågorna kunna utformats på ett mer 

utförligt sätt. Detta hade möjligen lett till en mer utförligt och tillförlitligt resultat. 

Genom de semistrukturerade intervjuerna kunde vi få en djupare kunskap om hur 

koden för bolagsstyrning har inverkat på bolagen.  

 

Dessutom genomfördes en dokumentundersökning av bolagsstyrningsrapporterna 

för att se hur bolagen har tillämpat den. Om vi i stället valt att göra en enkät-

undersökning hade vi möjligen kunnat få en större bredd på vår undersökning, 

men hade förlorat den nyanserade fördjupning som våra respondenter har givit 

oss.  

 

Svarsfrekvensen i intervjuundersökningen är relativt hög med tanke på att alla 

respondenterna har en ledande position i bolagen och under tiden för vår studie 

var en häktisk tid för dessa personer, både årsstämmor och delårsrapporter skulle 

levereras. Men det begränsade antalet respondenter som ingick i studien gör att 

det inte går att statistisk säkerställa resultaten av undersökningen.  
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En generalisering utifrån studien är därmed begränsad. Den får mer ses som en 

exemplifiering av de företag som ska implementera den svenska koden för 

bolagsstyrning. 

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
 

Under arbetets gång har det uppkommit andra intressanta problemområden som 

kan vara av intresse att utforska. En fråga som återkom upprepande gånger under 

vår studie var vilket förhållningssätt de institutionella ägarna har till den svenska 

koden för bolagsstyrning. Deras inflytande på marknaden är väldigt stark med 

sina 70 procent av kapitalvärdet av börsen och sitt kraftfulla inflytande på 

aktiemarknadsbolagen genom sin aktiva roll i valberedningen i de flesta större 

bolagen på Stockholmsbörsen.  

 

Ett annat område som kommer att vara intressant att titta närmare på är 

implementeringen av den interna kontrollrapporten som styrelsen ska bifoga i 

årsredovisningen för 2006. 
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Bilaga 1 
 
 

Kriterier för granskning av utvalda bolagsstyrningsrapporter  
 

1. Har bolaget bifogat bolagsstyrningsrapporten och har den granskats av  

 bolagets revisor? (Krav enligt regel 5.1.1 i koden för bolagsstyrning) 

2. Avviker bolaget från Vilka av kodens regler avviker bolaget från och varför? 

(Krav enligt regel 5.1.2 i koden för bolagsstyrning ) 

3. Beskrivs det i bolagsrapporten hur bolaget arbetar med revision & redovisningsfrågor  

för att säkerställa kvaliteten av den finansiella rapporten samt hur de kommunicerar  

med bolagets revisor? (krav enligt 5.1.3 Se även 3.8.1 – 3.8.3) 

4. Innehåller rapporten en beskrivning för hur den interna kontrollen är  

 organiserad? (Övergångsregel gäller för 2005 årsrapporter, se Bilaga 3)  

5. En checklista för övrigt vad bolagsstyrningsrapporten ska innehålla om det  

 inte anges någon annanstans i årsredovisningen  

 (Krav enligt regel 5.1.4 i koden för bolagsstyrning) 

• Redogörelse för hur tillsättning av styrelse och revisor har gjorts 

• Sammansättning av bolagets valberedning 

• Information om bolagets revisor. Omfattningen av tjänster utöver 

revision som revisorn tillhandahåller bolaget under de 3 senaste 

åren. Vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge han 

innehaft uppdraget. ( Enligt regel 2.3.3 i koden för bolagsstyrning) 

• Uppgifter om styrelseledamöter enligt regel 2.2.3 i koden för 

bolagsstyrning (ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet m.fl.) 

• Arbetsfördelning i styrelsen  

(hur styrelsearbetet har bedrivits, antal sammanträden och de olika  

styrelseledamöternas närvaro vid dessa) 

• Utförlig information om verkställande direktör 

• Information om senast tagna principer för ersättning och 

anställningsvillkor till bolagsledningen  

• Utestående incitamentsprogram för styrelse & bolagsledning 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 

De förutbestämda frågorna för varje intervju är i stora drag som följande med små 

avvikelser utifrån vad vi i förväg kan om företaget samt vad respondenten har 

svarat på under intervjun. 

 

1. Vilka svårigheter har ni haft i upprättandet av bolagsstyrningsrapporten? 

 

2. Tror du/ni att koden har tillfört någon ny information till läsaren av 

årsredovisningen? 

 

3. Har ni känt att det fanns behov för förbättring inom området, innan koden 

kom? 

 

4. Har koden hjälpt er att förtydliga roll och ansvarsfördelning mellan 

ledning och kontrollorganisation? 

 

5. Har arbetet med upprättande av koden tillfört er internt mer information? 

Berättigar de uppkomna kostnaderna för detta den information som 

uppkommit? 

 

6. Har ni upparbetat rutiner för arbetet med koden?   

 

7. Finner ni några negativa aspekter med koden? Vilka? 
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Bilaga 3 
 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
 
2005-12-15 

 
Uttalande om styrelsens rapportering om intern kontroll avseende 
2005 
 
Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) har införts för större noterade bolag 

fr.o.m. den 1 juli 2005. I kodens punkt 3.7.2 anges att styrelsen årligen skall avge 

en rapport om hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella 

rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste 

räkenskapsåret (”rapport om intern kontroll”). Rapporten skall granskas av 

bolagets revisor. 

 

I koden anges också att styrelsen skall avge en särskild rapport om bolags-

styrningsfrågor (”bolagsstyrningsrapport”) och att det av denna skall framgå om 

den är granskad av bolagets revisor. Båda rapporterna samt revisorns gransknings-

berättelse(-r) skall fogas till bolagets årsredovisning men utgör inte del av de 

formella årsredovisningshandlingarna. 

 

Av flera skäl kan många bolag förväntas avvika från kodens norm i fråga om 

rapporten om styrelsens interna kontroll och revisorsgranskningen av denna för år 

2005: 

– Samtliga noterade bolag i Europa inför fr.o.m. 2005 internationella 

redovisningsnormer, IFRS. Övergången innebär ett betydande merarbete för den 

personal i Sverige och utländska dotterbolag som berörs av arbete inom området 

intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. 

– Ett flertal bolag har funnit det ändamålsenligt att formalisera sina processer och 

interna kontroller avseende finansiell rapportering i syfte att till nästa år ge 

styrelsen ett bättre underlag för ett formellt uttalande om hur väl kontrollen 

fungerat. 

– FAR arbetar för närvarande med riktlinjer för revisorns bedömning av styrelsens 

rapport över den interna kontrollen.  
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Med anledning av ovanstående gör Kollegiet följande uttalande: 

 

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning konstaterar att en serie omständigheter 

försvårar för många bolag att följa punkt 3.7.2 i Svensk Kod för Bolagsstyrning i 

sin rapportering för år 2005. Sådana förhållanden är införandet av IFRS, 

svårigheter att snabbt formalisera företagets processer och avsaknad av riktlinjer 

för revisorsgranskningen. För dessa bolag anser Kollegiet att det är tillfyllest om 

styrelsen i bolagsstyrningsrapporten för 2005 med hänvisning till detta uttalande 

inskränker rapporten om intern kontroll till en beskrivning av hur den interna 

kontrollen är organiserad utan att göra något uttalande om hur väl den fungerat 

och utan revisorsgranskning. 

 

Om bolag väljer ett annat förfaringssätt än det i koden föreskrivna eller vad som 

nyss sagts, bör bolaget utifrån principen ”följ eller förklara” lämna en förklaring 

till detta. 
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Bilaga 4 
FAR-MEDDELANDE nr 3 
 
26 januari 2006 

 
Granskning av bolagsstyrningsrapport 
 
I Svensk kod för bolagsstyrning, som i första hand avser kapitalmarknadsbolag, 

anges att styrelsen skall avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor 

(bolagsstyrningsrapport) och att det av denna skall framgå om den är granskad av 

bolagets revisor. 

 

Syftet med bolagsstyrningsrapporten är att informera om faktiska förhållanden 

inom ett antal specificerade områden för bolagsstyrning. Det är inte avsikten att 

bolagsstyrningsrapporten skall redogöra för förhållanden och överväganden som 

är väsentliga för bedömningen av bolagets förvaltning, utan sådant skall 

behandlas i förvaltningsberättelsen eller i styrelsens rapport om intern kontroll 

avseende den finansiella rapporteringen. 

 

Om revisorn i en bolagsstyrningsrapport identifierar en väsentlig oförenlighet med 

övrig information i årsredovisningen eller i det dokument som innehåller 

årsredovisningen skall rapportering – som yttersta åtgärd – ske i 

revisionsberättelsen. FAR anser därför att det normalt inte krävs en särskild 

granskning 

och revisorsrapportering avseende bolagsstyrningsrapporten. 

 

I de fall revisorn får uppdraget att särskilt granska bolagsstyrningsrapporten bör 

revisorns rapportering ges följande utformning: 

 

Som en utvidgning av mitt/vårt revisionsuppdrag har jag/vi granskat 

bolagsstyrningsrapporten (sid. x – y) för ABC-företaget för 200X. Det har inte 

framkommit något som föranleder anmärkning i 

revisionsberättelsen. 

Ort den DD månad 200X 

AA 

Auktoriserad/Godkänd revisor 
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