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Sammanfattning 
Problem:  Efter flertalet redovisningsskandaler runt om i världen uppkom diskussioner 

kring Corporate Governance; bolagsstyrning. Allmänheten krävde större in-
syn och bättre bolagsstyrning i publika företag. Diskussionerna mynnade ut 
i bolagskoder, koder såsom Sarbanes Oxley Act, Combined Code och den 
svenska versionen Svensk kod för bolagsstyrning. Den svenska koden är ett 
förtydligande av lagtext, en kodifiering av praxis och innebär i vissa fall ut-
ökade krav på informationsrapportering från företagen.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka effekter Svensk kod för bolags-
styrning har haft på innehållet i de börsnoterade företagens årsredovisningar 
och om olika typer av företag har påverkats olika mycket.  

Metod: Undersökningen genomfördes med både kvalitativa och kvantitativa meto-
der. Genom en förundersökning i form av en granskning av årsredovisning-
ar anförskaffades kunskap om ämnet. Med hjälp av denna kunde författarna 
sedan ta fram en enkät som skickades till samtliga företag på Stockholms-
börsens A- och O-listor då koden främst berör dessa företag. 

Slutsatser: En stor del av de deltagande företagen har valt att på något sätt tillämpa 
Svensk kod för bolagsstyrning. De större företagen har valt att göra just det-
ta men inte i så stor utsträckning som kunde antagits, då koden trots allt är 
ett regelverk. Även bland de mindre företagen finns en vilja att tillämpa ko-
den trots att den inte är tvingande för dessa bolag. Däremot är det inte lika 
många företag som inkluderar en bolagsstyrningsrapport och styrelsens rap-
port om intern kontroll. Företagen verkar istället välja att lämna ut sådan in-
formation som har krävts sedan tidigare, exempelvis uppgifter om styrelse, 
VD och incitamentsprogram, som då kompletteras med den utökade in-
formation som krävs enligt koden. Många av företagen anser att koden har 
relativt stor nytta och att kodens krav är tillräckliga. Slutligen kan konstate-
ras att Svensk kod för bolagsstyrning har haft effekt på svenska börsnotera-
de företags årsredovisningar men i vilken utsträckning och på vilket sätt va-
rierar kraftigt.  
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Abstract 
Problem:  After several corporate scandals concerning accounting around the world a 

discussion concerning corporate governance arose. The public demanded 
greater insight and better corporate governance in public companies. The 
discussions led to the development of codes of corporate governance, codes 
such as the Sarbanes Oxley Act, the Combined Code and the Swedish Code 
of Corporate Governance. The Swedish code is a clarifying of the Swedish 
law, a codification of praxis and in some cases an increase in the demands 
on reporting of information from the companies.  

Purpose: The purpose of the thesis is to describe what effects the Swedish Code of 
Corporate Governance has had on the content of annual reports of listed 
companies and if different types of companies have been affected in differ-
ent ways.  

Method: The investigation was conducted using both qualitative and quantitative 
methods. Through a preliminary study knowledge about the subject was 
gathered. Using this knowledge, the authors could develop a questionnaire 
which was sent to all companies listed on the Swedish Stock Exchange’s A- 
and O-lists.   

Conclusions: A large part of the participating companies has chosen to implement the 
Swedish Code of Corporate Governance in some way. The larger compani-
es have chosen to do this, but not to the extent that could be expected. 
Among the smaller companies there is also a will to implement the code 
even though it is not a forcing code for them. However, not as many com-
panies have chosen to print a report of corporate governance and the 
board’s report on internal control. Instead, the companies seem to have to 
chosen to give out information which they were forced to give out since 
earlier. New information according to the code has then been added to this 
old information. A great deal of the companies feel that the code has a rela-
tively large use and that the demands of the code are accurate. Finally, it can 
be concluded that the Swedish Code of Corporate Governance has had an 
effect on the annual reports of listed Swedish companies but to what extent 
and how varies greatly.  
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Därefter följer en dis-
kussion kring bolagskoden och ur denna diskussion formuleras ett problem. I kapitlet presenteras även 
uppsatsens syfte, avgränsningar och slutligen dess disposition.   

1.1 Bakgrund 
Under början av 2000-talet inträffade ett flertal finans- och redovisningsskandaler. De kan-
ske mest framstående exemplen är Enron- och WorldCom-skandalerna. Det stora energi-
företaget Enron medgav 2001 att det överdrivit sina vinster med 567 miljoner dollar. Bak-
grunden till uppdrivandet av vinsterna var samarbetet med den amerikanska revisionsfir-
man Arthur Andersen. Enron upprättade en stor mängd dotterbolag och genom att endast 
redovisa bolagens tillgångar och vinster drev Enron upp sin aktiekurs (Lundberg & Bruun, 
2005). Ett bonusprogram kopplat till aktiekursen fanns i Enron och med hjälp av den upp-
drivna aktiekursen plockade företagets direktörer ut stora bonussummor fram till företagets 
stora konkurs då tusentals anställda förlorade pensioner och besparingar (TV4, 2004). Det-
ta var den största konkursen i USAs historia men den följdes några månader senare av en 
ännu större konkurs, nämligen konkursen i WorldCom (Lundberg & Bruun, 2005).  

Enrons konkurs matchades av WorldCom, konkursen som blev känd som den största kon-
kursen någonsin i USA. WorldCom, ett då ledande teleföretag, hade stora lån och finansie-
rade nya förvärv med egna aktier, detta för att hålla börsvärdet uppe. Investeringar redovi-
sades som intäkter och 2002 uppdagades att aktiekursen endast hölls uppe av manipulerade 
bokslut. Efter uppdagandet gick WorldCom i konkurs (Lundberg & Bruun, 2005).  

Även på den europeiska marknaden framkom ett antal skandaler av varierande storlek un-
der 2000-talet, den italienska Parmalat-affären troligtvis den största (Lundberg & Bruun, 
2005). Det stora mjölkföretaget åtalades efter att 14 miljarder euro fattades i företagets bok-
föring och Parmalat-affären kom att bli känd som Europas Enron (von Hall, 2005) och ett 
av världens största företagsbedrägerier (Lundberg & Bruun, 2005). Idag står Parmalats 
grundare och 15 medarbetare åtalade för att ha manipulerat företagets aktiekurs (TT, 2005).  

Även Sverige har drabbats av ett antal företagsskandaler (Kodgruppen, 2004b)1. Under 
2003 uppmärksammades försäkringsbolaget Skandias affärer med dotterbolaget Skandia 
Liv, där ett antal utbetalningar ansågs tvivelaktiga. Likaså kritiserades Skandias beräknings-
metoder, som innebar att framtida intäkter direkt bokfördes som vinster. Företagets bo-
nusprogram kritiserades även hårt, då alltför låga kostnader redovisats och bonusar beräk-
nas på aktiekursen, som drivits upp av de alltför högt beräknade vinsterna (Lundberg & 
Bruun, 2005).  

De olika finans- och redovisningsskandalerna i kombination med en internationalisering av 
ägandet av bolag och av aktiemarknaden har givit upphov till diskussionen kring Corporate 
Governance eller, den svenska termen, bolagsstyrning. Brister i bolagsstyrning och insynen 
i denna har gjort corporate governance till ett aktuellt ämne både utomlands och i Sverige. 
Begreppet bolagsstyrning omfattar antaganden och regler kring hur bolag ska ägas och skö-

                                                 
1 Då Kodgruppen presenterade ett Förslag till Svensk kod för bolagsstyrning och senare Svensk kod för bo-

lagsstyrning år 2004 har författarna valt att benämna dessa 2004a och 2004b, för förslag respektive slutlig 
version av kod. 
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tas. (Svernlöv, 2005). Detta ska göras på ett sätt som gör att företagen uppfyller aktieägar-
nas krav på avkastning på investerat kapital (Kodgruppen, 2004a). Ett förtroende mellan 
aktieägare och företagsledning måste finnas i ett fungerande näringsliv och detta förtroende 
upprätthålls genom väl fungerande bolagsstyrning, då aktieägarnas krav tillgodoses. 
Välskött bolagsstyrning är dock inte bara väsentligt för aktieägare och aktiemarknaden som 
helhet utan även för samhället, då väl fungerande bolag utgör grunden för det marknads-
ekonomiska systemet (Svernlöv, 2005).  

I samtliga finans- och redovisningsskandaler, som redogjorts för ovan, kritiserades i stor 
omfattning företagens redovisningsprinciper. Redovisningsprinciperna tillät företagen att 
redovisa orealiserade vinster som fick aktiekursen att stiga (Lundberg & Bruun, 2005). 
Kontrollerad bolagsstyrning och insyn i denna styrning skulle möjligtvis ha kunnat förhind-
ra skandalerna. Uppmärksammandet av bolagsstyrning mynnade i ett stort antal länder ut i 
bolagskoder (Kodgruppen, 2004a). Det generella syftet med de olika bolagskoderna är att 
bidra till förbättrad styrning av bolag.  

USA tog år 2002 fram sin lagstiftade bolagskod, Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Herolf, 
2004). De viktigaste delarna i koden behandlar ”förstärkning av oberoendet för styrelsens 
revisionsutskott och revisorerna, krav på särskild granskning av den interna kontrollen och 
skärpning av straffen för dem som lämnar oriktiga uppgifter i årsredovisningen” (Herolf, 
2004, s. 15). Koden innebär att VD eller ekonomiansvarig har personligt ansvar för att la-
gen efterlevs. Osant intygande om kodens efterlevnad kan leda till böter och även fängelse 
(Lundberg & Bruun, 2005).  

Flertalet europeiska länder har även utvecklat koder för bolagsstyrning, däribland Storbri-
tannien, Frankrike, Tyskland (Deloitte, 2005) och de nordiska länderna (Lundberg & Bru-
un, 2005). Då EU-kommissionens expertgrupp ansåg att de europeiska företagen var alltför 
olika rekommenderade gruppen att varje medlemsland skulle utforma en egen bolagskod, 
och att EU inte skulle införa en gemensam europeisk kod för bolagsstyrning (Svernlöv, 
2005). Ett gemensamt direktiv från EU är dock under bearbetning. Medan den amerikans-
ka bolagskoden är en långtgående lagstiftning för noterade företag har de europeiska län-
derna valt en annan väg. Länderna har utformat regelverk som ska användas utifrån princi-
pen ”följ eller förklara”. De europeiska företagen kan därmed välja att helt följa koden eller 
att förklara eventuella avsteg från denna (Deloitte, 2005).  

En föregångare i Europa är Storbritannien som redan 1992 efter flertalet skandaler runt om 
i världen utvecklade sin kod för bolagsstyrning, Cadbury-rapporten. Idag går den brittiska 
bolagskoden, efter ett antal omarbetningar, under namnet Combined Code (Svernlöv, 
2005). Rapportens huvudmål är problemen med felaktig finansiell information, passiva ak-
tieägare och verkningslösa styrelser. Cadbury-rapporten var initiativet till modern bolags-
styrning i Europa och efter denna rapport utformades ett stort antal bolagskoder bland 
medlemsländerna, däribland i Sverige (Förtroendekommissionen, 2004).  

Corporate governance-diskussionerna (eller den svenska motsvarigheten bolagsstyrning 
som vi hädanefter kommer att använda oss av) i Sverige startade egentligen redan under 
slutet av 1980-talet men det var inte förrän 2003 som ett formellt arbete med att ta fram en 
svensk kod för bolagsstyrning påbörjades av Förtroendekommissionen (Kodgruppen, 
2004a). Den 16 juni 2004 presenterades den slutliga versionen av Svensk kod för bolags-
styrning, Koden (Svernlöv, 2005), av den av Förtroendekommissionen tillsatta arbetsgrup-
pen Kodgruppen. Koden är främst riktad mot svenska aktiebolag noterade på svensk börs 
(eller auktoriserade marknadsplatser) men kan även tillämpas av företag av andra former 
(Kodgruppen, 2004a). Till en början ska företag noterade på Stockholmsbörsens A-lista, 
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liksom företag noterade på O-listan med ett marknadsvärde på över tre miljarder tillämpa 
koden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006d). Liksom övriga bolagskoder i Europa 
lyder Koden under principen följ eller förklara och dess övergripande syfte är att ”bidra till 
förbättrad styrning av svenska bolag” (Kodgruppen, 2004b, s. 4).  

1.2 Problemdiskussion 
Efter framförandet av Svensk kod för bolagsstyrning 2004 och införandet av densamma 
under 2005 berörs ett stort antal företag av koden, närmare bestämt företag noterade på 
svensk börs eller auktoriserad marknadsplats (Kodgruppen, 2004b), trots att det för tillfället 
bara är företag noterade på A-listan och större företag på O-listan som berörs direkt. Am-
bitionen är dock att alla aktiemarknadsbolag efter några år bör tillämpa koden (Justitiede-
partementet, 2004). Detta medför att Svensk kod för bolagsstyrning är ett mycket aktuellt 
ämne i Sverige för tillfället. 

Som nämnts ovan är kodens huvudsakliga syfte att ”bidra till förbättrad styrning av svenska 
bolag” (Kodgruppen, 2004b, s. 4). Ett annat syfte är även att ”höja kunskapen om och för-
troendet för svensk bolagsstyrning och därigenom främja det svenska näringslivets tillgång 
till utländskt riskkapital” (Kodgruppen, 2004b, s. 4). Koden tillämpas under följ eller för-
klara principen. Detta beror på att Förtroendekommissionen inte har velat lagstadga koden 
utan anser att reglerna som behövs i bolagsstyrning idag faktiskt existerar men att en tydli-
gare översikt av dessa regler har behövts. Detta har även inneburit att ambitionsnivån har 
kunnat läggas högre än om koden varit tvingande för alla bolag, något som har setts som en 
fördel. Trots generell tillämpning av koden kan ett företag alltså välja att inte tillämpa en 
regel. Det viktiga är inte om ett företag tillämpar en regel eller inte utan varför regeln inte 
har tillämpats, det vill säga motivet bakom underlåtandet (Svernlöv, 2005). 

Då syftet med koden är att medverka till förbättrad styrning av företag och att förtroendet 
för svensk bolagsstyrning höjs (Kodgruppen, 2004b) är det viktigt att aktieägare kan försäk-
ras om att den finansiella information företag tillhandahåller är korrekt och ger en rätt-
visande bild av respektive företag (Svernlöv, 2005). Information om bolagsstyrning kom-
municeras till allmänheten genom årsredovisningar. Informationen ska vara korrekt och 
detta ska enligt koden intygas av en bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen. Bolagsstyr-
ningsrapporten och årsredovisningen ska bygga upp ett förtroende för företaget gentemot 
allmänheten. Detta förtroende kan raseras om företag väljer att inte tillhandahålla den in-
formation aktiemarknaden kräver. Då företagen väljer att avvika från vissa regler i koden är 
det därför av största väsentlighet att detta avvikande motiveras på ett av aktiemarknaden 
godtagbart sätt (Kodgruppen, 2004b).  

Ljungdahl och Thorstensson (2005) påpekar i sin studie att bolagsledningen möjligtvis an-
vänder en utökad mängd information i årsredovisningen som ett sätt att visa att företaget i 
fråga följer de sociala normer som finns och därmed visar att företaget tar samhällsansvar. 
Detta ligger i linje med kodens syfte att höja förtroendet för bolagsstyrningen, då företagen 
med hjälp av årsredovisningen på ett konkret sätt visar hur företaget sköts och styrs. Parum 
(2005) visar i sin studie av danska små och medelstora företag att årsredovisningar mycket 
sällan ger en tydlig bild av företagens arbete och att insyn i företagen, i de fallen hon har 
studerat, inte kommer utav en utökad mängd information i årsredovisningar. Frågan som 
då uppkommer är om en utökad mängd information i årsredovisningar faktiskt ger en tyd-
ligare bild av och mer insyn i stora börsnoterade företag när dessa står under kravet att följa 
Svensk kod för bolagsstyrning vars syfte är just detta. Vidare anser Parum att kvaliteten på 
information kring ledningen, styrningssätt och strategiska och finansiella mål kan förbätt-
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ras. En rent utökad mängd information i årsredovisningarna är alltså inte lösningen på in-
synsproblemen i företagen, informationen måste även vara av sådan kvalitet att den faktiskt 
ökar insynen i företaget. Berglöf och Pajuste (2005) går ett steg längre och hävdar i sin arti-
kel att företag i många fall överhuvudtaget inte inkluderar information i sina årsredovis-
ningar, trots att detta krävs av olika regelverk.  

”The aim of the codes is to encourage boards to explain how they direct and control their enterprises. Disclo-
sure is as much an opportunity for companies to establish their business aims and principles, as a means of 

enhancing their accountability” (Cadbury, 2002, återgiven i Parum, 2005). 

Trots Berglöf och Pajustes konstaterande menar alltså Cadbury att det, utöver ett krav att 
följa bolagskoderna, även finns en möjlighet för företagen. Denna möjlighet består i att 
höja företagets trovärdighet, något som får anses vara positivt på en marknad. Företag bör 
alltså inkludera information om bolagsstyrning i årsredovisningen inte bara på grund av att 
koden kräver det, utan även för att höja sin status på marknaden (Cadbury, 2002, återgiven 
i Parum, 2005). Informationen måste dock, som nämnts ovan, uppnå en viss nivå av kvali-
tet på informationen för att insyn ska uppnås i ett företag (Parum, 2005), och därmed 
åstadkomma en ökad trovärdighet. Författarna antar att om ett företag till fullo följer den 
svenska bolagskoden är information inkluderad i årsredovisningen av sådant slag att den 
kan antas höja nivån av insyn i företaget och även indirekt ge ökad trovärdighet åt företa-
get.  

Koderna för bolagsstyrning tillkom efter flertalet företagsskandaler och i en turbulent tid 
för näringslivet. Utifrån institutionell teori (främst utvecklingen av denna som gjorts av 
DiMaggio & Powell, 1991) kan härledas frågan om koderna tillkom genom ett rationellt 
handlande som ger en tydlig och verklig effekt på marknaden eller om de tillkom som en 
symbolisk handling gentemot aktieägare och andra aktörer på marknaden, i syfte att uppfyl-
la deras krav och förväntningar på bolagen. Väljer då företagen att implementera koden på 
grund av ekonomiskt rationella skäl, såsom på sikt höjd effektivitet, eller kan implemente-
ringen förklaras med att företagen följer varandra då detta kan innebära att det enskilda fö-
retaget får ökat förtroende på marknaden och ökad legitimitet? Genom att granska infor-
mationen i årsredovisningar och genom att analysera svaren från företagen kan författarna 
avgöra på vilket sätt företagen väljer att följa bolagskoden och hur de därmed försöker ska-
pa ett förtroende för organisationen. Detta är av högsta väsentlighet då det är syftet med 
koden.  

1.2.1 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen ovan kan följande problem formuleras: 

 Hur har noterade svenska bolag svarat på de krav på att lägga till information i års-
redovisningen som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning?  

 Kan trender inom informationsrapporteringen observeras vad gäller de olika före-
tagen och kan dessa förklaras utifrån teori? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka effekter den svenska bolagskoden har haft på in-
nehållet i de börsnoterade företagens årsredovisningar 2005, och om företag av olika typer 
har påverkats olika mycket av bolagskoden. 
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1.4 Avgränsningar 
Svensk kod för bolagsstyrning är främst riktad mot svenska aktiebolag noterade på svensk 
börs (eller auktoriserade marknadsplatser). Det är dessa bolag som kan välja att följa koden 
eller att förklara ett underlåtande att följa denna. Bolag noterade på A-listan bör följa koden 
och så även större bolag noterade på O-listan (Kodgruppen, 2004b). Till större företag räk-
nas de företag som har ett värde på över tre miljarder kronor (Kollegiet för svensk bolags-
styrning, 2006d). För att garantera ett stort urval i undersökningen väljer vi att rikta ett en-
kätutskick både mot börsens A- och O-lista. Detta för att dessa bolag är de som med störst 
sannolikhet tillämpar koden.  

Svensk kod för bolagsstyrnings huvudsyfte är att bidra till förbättrad styrning av företag. 
En del av denna kod, kapitel 5, behandlar den information som enligt koden ska inkluderas 
i företagens årsredovisningar. Informationen ska förmedla till aktieägarna hur bolaget styrs 
och ska därmed hindra att företaget missköts, då all information ska vara tillgänglig för den 
enskilde aktieägaren. Uppsatsen kommer att avgränsas till just denna del av koden, det vill 
säga information som skall inkluderas i företagens årsredovisningar och som ska kommuni-
ceras till aktieägaren. Detta område har valts då det är denna information som ger aktie-
ägarna möjlighet att utvärdera företagets bolagsstyrning och därmed är av största betydelse 
för dessa.  

Perspektivet som antas är företagens då uppsatsens syfte är att förklara vilka konsekvenser 
bolagskoden har haft för noterade företag. Aktieägarens perspektiv kommer inte att be-
handlas men kan dock indirekt utvärderas då informationen i årsredovisningarna är riktad 
just mot dessa.  
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1.5 Disposition 
Uppsatsen består av följande delar: 

 Kapitel 1 – Inledning: Detta kapitel beskriver bakgrunden till införandet av 
Svensk kod för bolagsstyrning. Därefter följer en diskussion kring bolagskoden och 
ur denna diskussion formuleras ett problem. I kapitlet presenteras även uppsatsens 
syfte, avgränsningar och slutligen dess disposition.   

 Kapitel 2 – Metod: Detta kapitel är en beskrivning av tillvägagångssättet i uppsat-
sens undersökning. Kapitlet inleds med en metodansats, som följs av en motivering 
till valet av metod. Litteraturstudien som används som bas i uppsatsen beskrivs se-
dan, samt en förklaring av hur datan insamlats i för- och huvudstudie. Analysens 
tillvägagångssätt förklaras och kritik mot metoden diskuteras. 

 Kapitel 3 – Teoretisk referensram: Kapitlet inleds med en presentation av bo-
lagsstyrning, Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyrning. Sedan följer 
en mer detaljerad beskrivning av kodens femte kapitel – Informationsrapportering 
om bolagsstyrning. Avsnittet avslutas med en presentation av institutionell teori 
och institutionella förändringar.  

 Kapitel 4 – Empiri: Detta kapitel inleds med en sammanställning av de empiriska 
observationer som gjordes i förstudien då fem utvalda företags årsredovisningar 
granskades. Avsnittet inleds med en generell diskussion kring företagets syn på bo-
lagskoden, som följs av en mer detaljerad genomgång av kodens respektive punkter 
och företagets tillämpning av dessa. Kapitlet fortsätter sedan med en redogörelse 
för resultatet av den huvudsakliga studien: enkätundersökningen på stockholmsbör-
sens A- och O-listor, där företagens svar och en del motiveringar presenteras. 

 Kapitel 5 – Analys: Kapitlet innehåller en analys av den empiriska undersökning-
en, där det empiriska resultatet diskuteras och analyseras utifrån den teoretiska refe-
rensramen. Även författarnas egna tankar kring ämnet presenteras. 

 Kapitel 6 – Slutsats: I detta kapitel kommer författarna att presentera analysens 
viktigaste resultat och slutsatser. Uppsatsens problemformuleringar kommer att be-
svaras och syftet kommer att uppfyllas. 

 Kapitel 7 – Slutlig diskussion: I uppsatsens sista kapitel kommer förslag på fram-
tida forskningsområden att ges och författarnas egna reflektioner kring uppsatsen 
och ämnet kommer att presenteras. 
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2 Metod 
Detta kapitel är en beskrivning av tillvägagångssättet i uppsatsens undersökning. Kapitlet inleds med en 
metodansats, som följs av en motivering till valet av metod. Litteraturstudien som används som bas i upp-
satsen beskrivs sedan, samt en förklaring av hur datan insamlats i för- och huvudstudie. Analysens tillvä-
gagångssätt förklaras och kritik mot metoden diskuteras.  

2.1 Metodansats 
Det finns idag två stora vetenskapliga inriktningar: positivism och hermeneutik. Anhängare 
till positivism anser att kunskap är något absolut medan forskare inom den hermeneutiska 
inriktningen menar att kunskap är relativt. Det finns tre tillvägagångssätt att dra slutsatser: 
induktion, deduktion eller en kombination av båda dessa (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997). Kombinationen av induktion och deduktion brukar även kallas abduktion (Hansson 
& Lannfelt, 1999 ). Induktiv forskningsmetod innebär att slutsatser dras efter att empiriska 
observationer och analyser har gjorts medan deduktiv metodansats innebär att undersöka-
ren konstruerar hypoteser som sedan testas empiriskt (Graziano & Raulin, 2004). Abduktiv 
metodansats innebär att undersökaren fastställer ett antal förutsättningar och drar en slut-
sats antingen genom induktion eller deduktion (Eriksson, & Wiedersheim-Paul, 1997). Vil-
ken av dessa metodansatser undersökaren väljer beror på vad som ska studeras, det vill säga 
uppsatsens problemformulering (Patel & Davidson, 1994).  

Hur undersökaren väljer att samla in och analysera den information som anskaffats kan 
benämnas kvantitativt och kvalitativt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Kvantitativ 
metodansats omfattar sådan forskning som bedrivs utifrån statistiska arbets- och analysme-
toder och kvalitativ forskning är sådan som bedrivs med hjälp av verbala metoder (Patel & 
Davidson, 1994). Vilken metodansats som väljs avgörs även i detta fall av formuleringen av 
problemet, då frågor som exempelvis ”Hur? Vilka är skillnaderna? bör behandlas med sta-
tistiska metoder och frågor som ”Vad är detta?” Vilka är de underliggande mönstren?” bör 
behandlas med verbala metoder, det vill säga att undersökaren översätter verkligheten till 
ord som beskriver händelser (Patel & Davidson, 1994, s. 13).  

En klassificering av studiens syfte kan även göras. Studier kan sägas ha deskriptivt eller 
normativt syfte. Ett deskriptivt syfte innebär att undersökaren försöker ge förklaringar till 
verkligheten medan ett normativt syfte innebär att undersökaren ger förslag vars syften är 
att förbättra verkligheten (Artsberg, 2005).  

Det kan i vissa fall vara aktuellt att göra en förstudie. Förstudien görs då i syfte att samla in 
kunskap som inte går att anskaffa genom litteratur. Ett exempel på ett sådant tillfälle kan 
vara att använda sig av intervjuer för att ta fram underlag till en enkätundersökning (Patel & 
Davidson, 1994). En kvalitativ undersökning är i sådana fall en förberedelse inför den 
kvantitativa. Den kvalitativa undersökningen görs då för att skapa förståelse kring ämnet 
och för att förbereda inför den huvudsakliga undersökningen, som i det fallet blir kvantita-
tiv (Holme & Solvang, 1997).  

2.1.1 Val av metod 
För att bygga en grund som uppsatsen kunde vila på och för att skapa en förståelse kring 
ämnet bolagsstyrning inleddes uppsatsen med en litteraturstudie. Denna studie behandlas 
nedan, i avsnitt 2.2.  
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Att Svensk kod för bolagsstyrning nyligen implementerades, närmare bestämt 1 juli 2005, 
utgjorde ett problem ur undersökningssynpunkt då årsredovisningar som ska följa bolags-
koden ännu inte hade givits ut. Det var dock möjligt att granska årsredovisningar från före-
tag som tillämpar brutet räkenskapsår. Författarna valde därför att genomföra studien i två 
steg. Det första steget hade en kvalitativ metodansats och utgjorde en förundersökning. 
Författarna granskade då ett antal årsredovisningar och undersökte bolagsstyrningsinforma-
tion i dessa. Nästa steg hade en kvantitativ metodansats och utgjorde huvudstudien i upp-
satsen. Huvudstudien genomfördes genom ett enkätutskick till företag noterade på börsens 
A- eller O-lista. 

Kvalitativ metodinriktning kan användas för att undersöka underliggande mönster (Patel & 
Davidson, 1994). Då syftet med förundersökningen var att skapa en förståelse kring ämnet 
var en kvalitativ metodansats lämplig. Kvantitativ metodinriktning kan användas för att 
undersöka skillnader mellan observationer och för att svara på frågan ”Hur?” (Patel & Da-
vidson, 1994). Huvudstudien genomfördes genom en kvantitativ metodinriktning, detta för 
att kartlägga företagens uppfattningar kring huruvida de följer koden eller inte och då syftet 
var att svara på hur företagen har valt att implementera bolagskodens krav  

Induktion innebär att slutsatser dras efter att de empiriska observationerna har analyserats 
utifrån framtagen teori, till skillnad från deduktion då hypoteser framförs innan de empiris-
ka observationerna genomförs, hypoteser som sedan leder till slutsatser (Graziano & Rau-
lin, 2004). Då uppsatsens problemformulering var att undersöka hur kraven besvarats och 
vilka likheter och skillnader som kan konstateras måste induktiv metodansats i uppsatsens 
båda undersökningar sägas vara den korrekta. Ett deskriptivt syfte med en undersökning 
innebär att undersökaren försöker ge förklaringar till verkligheten (Artsberg, 2005). Då 
uppsatsens syfte var just detta kan den sägas ha ett deskriptivt syfte. 

Data brukar huvudsakligen klassificeras som primär- och sekundärdata. Hur data klassifice-
ras beror på hur källan används. Primärdata är sådan data som samlas in av undersökaren 
för den studie som ska genomföras medan sekundärdata är data som redan har återgivits av 
en annan undersökare. Exempel på primärdata är företagstidningar, årsredovisningar, pro-
tokoll (Artsberg, 2005), det vill säga förstahandsrapporteringar (Patel & Davidson, 1994). 
Övrig data är sekundärdata, det vill säga sådan data som samlats in av någon annan (Eriks-
son & Wiedersheim-Paul, 1997). Primär- och sekundärdata kan vara både muntlig och 
skriftlig (Artsberg, 2005). Då årsredovisningar kan klassificeras som primärdata baserades 
förstudien på just sådana data, då granskning av årsredovisningar genomfördes av förfat-
tarna. Även enkätundersökningen behandlade primärdata, då informationen samlades in av 
författarna själva. Litteraturstudien, som uppsatsen inleddes med, behandlade sekundär 
data, det vill säga data som samlats in av någon annan (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997).  

2.2 Litteraturstudie 
För att öka läsarens förståelse för ämnet bolagsstyrning och för att underlätta för den fort-
satta empiriska studien valde författarna att redogöra för litteratur kring bolagsstyrning i 
allmänhet, Sarbanes-Oxley Act, Svensk kod för bolagsstyrning, lagstadgade krav och krav 
enligt noteringsavtal med syftet att bredda och fördjupa kunskapen i ämnet. Författarna 
började därför med att studera ett brett ämnesområde för att slutligen specialisera sig på ett 
mindre problemområde. De teorier som studerades skulle senare skapa förståelse för och 
förklara de empiriska studierna genom att kunskap som redan fanns inom ämnet samman-
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fattades. Kunskapen grupperades logiskt så att läsaren på egen hand kunde dra slutsatser 
och göra tolkningar utifrån information som givits (Patel & Davidson, 1994).  

2.2.1 Informationsinsamling 
Litteraturstudien inleddes med att författarna studerade relevant litteratur, elektronisk in-
formation och uppsatser för att skapa sig en uppfattning om ämnet bolagsstyrning. Efter 
att ha skapat en överblick över ämnet valde författarna att inrikta sig på information som 
behandlade årsredovisningar, närmare bestämt information som ska inkluderas i årsredo-
visningar. I detta skede av informationsinsamlingen använde författarna sig av sekundärda-
ta, det vill säga data som ursprungligen samlats in av någon annan för ett annat syfte eller 
ändamål (Lundahl & Skärvad, 1999). Under informationssökningarna använde författarna 
sig av ett flertal sökord, däribland bolagsstyrning, årsredovisning och bolagskoden. För att 
utöka informationsspannet använde sig författarna även av sökord som till exempel corpo-
rate governance, annual reports och codes of corporate governance. Via referenslistor i ti-
digare studier och i litteratur kunde författarna anskaffa mer relevant information inom det 
specifika problemområdet. 

2.3 Insamling av data i förstudie – granskning av årsredo-
visningar 

För att skapa en förståelse kring ämnet och för att anskaffa kunskap som senare kunde an-
vändas för att skapa en enkät till undersökningens huvudstudie valde författarna att genom-
föra en granskning av årsredovisningar innan huvudstudien inleddes.  

2.3.1 Tillvägagångssätt 
Förundersökningen genomfördes genom en kvalitativ metodansats och med ett deskriptivt 
syfte.  

Granskning av dokument kan användas i syfte att anskaffa kunskap om verkligheten och 
”faktiska förhållanden” (Patel & Davidson, 1994, s. 55). Då syftet med förundersökningen 
var att erhålla kunskap för att senare kunna genomföra ett enkätutskick ansåg författarna 
att det var lämpligt med en granskning av olika företags årsredovisningar. Enligt Patel och 
Davidson (1994) bör en granskning av dokument leda till att undersökaren får en så bred 
syn på problemet som möjligt. Valet av dokument är därför viktigt. För att garantera att 
problemet belyses ur flera synvinklar valde författarna att ta fram årsredovisningar från fem 
företag av olika storlekar, i olika branscher och företag noterade på både A- och O-listan. 
Valet föll på Lindex, Clas Ohlsson, SkiStar, Wedins Skor & Accessoarer och RNB Retail 
and Brands som alla tillämpar brutet räkenskapsår. Det är även viktigt att inte bara anskaffa 
material som stödjer undersökarens teorier. Undersökaren kan då dra missvisande slutsat-
ser utifrån informationen. Undersökaren bör alltså ta fram information som både stödjer 
och dementerar dennes teorier (Patel & Davidson, 1994). Genom att författarna inte un-
dersökte informationen vid första anträffandet erhöll de information som varken stödjer el-
ler motsäger eventuella teorier.  

Patel och Davidson (1994) påpekar även att det vid utformningen av problemet är viktigt 
att undersökaren är medveten om att vissa dokument inte blir offentliga förrän efter en viss 
tidsperiod. Författarna var vid utformningen av problemet medvetna om att de var begrän-
sade i sin tillgång till årsredovisningar på grund av att förstudien genomfördes i ett tidigt 
skede av uppsatsskrivandet. De skulle ha tillgång till sådana årsredovisningar som kunde 



 Metod 

 10

erhållas från företag som tillämpar brutet räkenskapsår och övriga företag som publicerar 
sina årsredovisningar tidigt. Författarna kunde undvika problemet genom att genomföra 
studien i två steg.  

Sammanfattningsvis inledde författarna undersökningen med att på hemsidan svenskbors-
info.se leta fram lämpliga företag från A- och O-listan. Företagen, listade i bokstavsord-
ning, gicks systematiskt igenom för att avgöra om företagen tillämpade brutet räkenskapsår 
eller inte. På företagens egna hemsidor anskaffades respektive årsredovisning. De fem först 
funna valdes ut för att ingå i förundersökningen. Författarna läste sedan alla årsredovis-
ningar och undersökte speciellt information om bolagsstyrning. Hur informationen analy-
serades diskuteras nedan i avsnitt 2.5.  

De empiriska resultaten från förstudien diskuteras i textform och en fullständig samman-
ställning av resultaten presenteras även i tabellform i Bilaga 2.   

2.4 Insamling av data i huvudstudie – enkätundersökning 
Enkäten innebar att företagen fick svara på frågor angående information i deras årsredovis-
ningar. Företagen fick därmed även ge sin syn på bolagskodens krav. En granskning av de 
på A- och O-listan noterade företagens årsredovisningar hade kunnat visa hur företagen 
har svarat på kodens krav men eftersom studien genomfördes då flertalet företags årsredo-
visningar ännu inte publicerats var författarna dock tvungna att genomföra studien genom 
ett enkätutskick. Då koden främst är riktad mot svenska aktiebolag noterade på svensk 
börs (eller auktoriserade marknadsplatser) och för att garantera ett stort urval i undersök-
ningen men samtidigt begränsa sig, valde författarna att rikta ett enkätutskick, via e-mail, 
mot företag noterade på börsens A- och O-listor.  

2.4.1 Utformning av enkät 
Baserat på förstudien, med den kvalitativa metodansatsen, utformade författarna senare en 
enkät. Enligt Befring (1994, s. 72) är en enkät egentligen en ”kollektiv intervju” där samma 
frågor ställs till samtliga deltagare. Det är då viktigt att frågor och svarsalternativ har en sys-
tematisk uppbyggnad och en klar struktur. Frågorna bör vara tydliga och korta och svarsal-
ternativen bör även de vara precisa och tydliga (Befring, 1994). Undersökaren måste även 
avgöra i vilken ordning frågorna bör ställas så att de slutligen går att sammanställa (Eriks-
son, Wiedersheim-Paul, 1997). Författarna valde därför att ställa korta och tydliga frågor, 
uppställda i en sådan struktur att det var lätt att följa tankegången. Författarna valde att in-
kludera både korta frågor med givna svarsalternativ som ja och nej, och frågor där delta-
ganden fick möjlighet att rangordna ett påstående utifrån en given skala. Författarna valde 
denna struktur då de ansåg att mer information kunde anskaffas genom sådana frågor än 
bara ja/nej-frågor. Svarsfrekvens påverkas av enkätens storlek (Ejvegård, 1993) och relativt 
få frågor ställdes därför av författarna. Då den kvantitativa delen av undersökningen base-
rades på förstudien hade författarna kunnat skapa sig en uppfattning om vilken sorts in-
formation de skulle fråga efter i huvudstudien och de kunde därmed begränsa sig till några 
få korta frågor med tydliga svarsalternativ.  

Bell (2000) menar att undersökaren redan i utformningsstadiet bör vara medveten om hur 
datan senare ska analyseras. Undersökaren kan alltså inte vänta med detta tills enkäten har 
skickats ut. Under planeringsstadiet tog författarna beslutet att insamlad data i huvudstudi-
en skulle analyseras med koden som mall.   
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Vid enkätundersökningar är det inte alltid lätt att motivera ett deltagande, då den utvalde 
inte själv har valt att delta (Patel & Davidson, 1994). Det kan då vara lämpligt att bifoga ett 
följebrev med enkäten. I följebrevet bör syftet med undersökningen klargöras (Bell, 2000) 
och även deltagandens roll i undersökningen (Patel & Davidson, 1994). I vissa fall kan un-
dersökaren välja att behandla svaren konfidentiellt och låta respondenterna vara anonyma 
(Bell, 2000), något som kan höja svarsfrekvensen. Författarna valde därför att inför enkät-
utskicket utforma ett följebrev där syftet och deltagarens roll behandlades och där förfat-
tarna även klargjorde att all information skulle behandlas konfidentiellt. Respondenterna 
var dock inte anonyma inför författarna, något som framgick tydligt.    

2.4.2 Genomförande av enkätundersökning 
Författarna förde en diskussion kring vem som var lämpliga att svara på enkäten. Valet föll 
på respektive ekonomichef eller controller, då dessa har stor insyn i utformningen av före-
tagets årsredovisning. Om ekonomichef eller controller ansåg att dessa inte var de som bor-
de svara på enkäten ombads de att vidarebefordra denna till någon med större kunskap om 
ämnet. 

När enkäten utformats hämtade författarna företagens telefonnummer via databasen Af-
färsdata. Författarna ringde sedan företagen och bad om namn på och e-mailadress till 
ekonomichef eller controller på företagen. Enkäten och bifogat följebrev skickades senare 
ut till dessa, med en förfrågan om att delta i undersökningen. I följebrevet angavs, utöver 
syfte och deltagarens roll, även ett sista datum för deltagande.  

Befring (1994) anser att en svarsfrekvens på 75 % får anses vara god, medan Trost (1994) 
hävdar att en undersökare idag får nöja sig med en svarsfrekvens på 50-75 %. Denscombe 
(2000) å andra sidan menar att en svarsfrekvens på 20 % i vissa fall kan vara tillräckligt. I 
syfte att höja svarsfrekvens valde författarna att två dagar innan utsatt sista datum via e-
mail skicka en påminnelse till ekonomichefer/controllers vid de företag som ännu inte hade 
svarat.  

Att respondenten inte svarar kan delas upp i två olika slags bortfall. Enkätbortfallet innebär 
att respondenten inte besvarar enkäten medan internt bortfall innebär att en eller flera frå-
gor inte har besvarats. Båda dessa sorters bortfall kan accepteras, såvida det inte är alltför 
stora (Ejvegård, 1993). Vad gäller enkätbortfall valde en ekonomichef, under det inledande 
telefonsamtalet, att inte delta i undersökningen varmed denne uteslöts omedelbart. Vidare 
erhöll ett stort antal respondenter aldrig någon enkät på grund av felaktiga adresser upp-
givna av företagen eller på grund av att företagens e-mailfilter inte godkände författarnas e-
mailadresser. Dessa enkäter kom i retur till författarna och uteslöts ur undersökningen, till-
sammans med övriga företag som medvetet valde att inte delta i undersökningen. Ett antal 
mindre företag svarade att de var alltför små för att beröras av koden och att de därför inte 
ville delta i undersökningen. Likaså svarade ett flertal företag att de på grund av tidsbrist 
inte kunde delta. Vad gäller internt bortfall förekom en del obesvarade frågor bland svaren. 
Dessa bearbetades dock i analysen eftersom de endast utgjorde ett fåtal och det dessutom 
handlade om olika frågor. Författarna har valt att vid respektive fråga som drabbats av in-
ternt bortfall informera om detta i den empiriska sammanställningen.  

Efter enkätundersökningens slutdatum sammanställde författarna det empiriska materialet. 
Avsnittet är uppbyggt på följande sätt: Inledningsvis presenteras den ställda frågan, detta 
för att underlätta för läsaren. Därefter följer en presentation av svaren i diagramform, där 
X-axeln visar svarsalternativen och Y-axeln visar antalet svar på respektive svarsalternativ. 
Avslutningsvis anger författarna förklaringar till svaren där detta har ansetts nödvändigt 
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och även en del motiveringar erhållna från företagen. Då författarna kunde urskilja tre 
branscher i de erhållna svaren fortsätter avsnittet med en indelning av svaren utifrån de oli-
ka företagens branscher. Detta gjordes för att enklare kunna urskilja trender i svaren.  

2.5 Analysens tillvägagångssätt 
I förstudien granskades information i årsredovisningar. Informationen analyserades med 
koden som mall, där regel efter regel analyserades. Förstudien utgjorde ingen stor del av 
uppsatsens undersökning utan det främsta syftet med denna var att ge författarna en inblick 
i företagens informationsgivande. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) innebär en 
förstudie i många fall att undersökaren försöker samla basfakta och fastställa definitioner 
och begrepp. Detta kan sägas vara syftet med även denna förstudie.  

Inför huvudundersökningen behövde inget urval genomföras. Enkätutskicket riktade sig 
istället till hela populationen, det vill säga företag noterade på Stockholmsbörsens A- och 
O-listor mot vilka koden riktar sig till. Det är viktigt att en undersökare är medveten om de 
för- och nackdelar en kvantitativ undersökning innebär. Undersökaren måste även vara 
medveten om de inskränkta möjligheterna att dra slutsatser utifrån den insamlade datan. 
Om undersökaren uppfyller dessa påståenden behöver denne inte genomföra statistisk ana-
lys på avancerad nivå utan kan ändock genomföra en bra kvantitativ analys (Denscombe, 
2000). Författarna valde därför att genomföra analysen utan avancerad statistisk analys där 
svaren bearbetas i statistiska program, då de anser att bra slutsatser i detta fall kan dras utan 
sådan analys.  

I analysen av huvudstudien valde författarna samma mall som i förstudien, det vill säga att 
koden användes som mall och att författarna gick systematiskt tillväga för att täcka in alla 
regler. Empirin analyserades utifrån den valda teorin, nämligen institutionell teori.  

Som nämnts tidigare finns många olika åsikter om vilken svarsfrekvens som får anses vara 
godtagbar (Befring, 1994; Denscombe, 2000; Trost, 2001). Av förklarliga skäl fick förfat-
tarna stödja sig på Denscombes (2000) argument om att en svarsfrekvens på 20 % i vissa 
fall kan vara tillräckligt. Författarna var medvetna om att svarsfrekvensen troligtvis skulle 
bli låg då de börsnoterade företagen i Sverige ombeds medverka i ett antal liknande under-
sökningar per dag. Författarna ansåg dock att det fortfarande fanns goda grunder att 
genomföra undersökningen och fick därmed nöja sig med en svarsfrekvens på ca 30 %. 
Denna svarsfrekvens grundas på en total population av 191 företag, där 46 företag föll bort 
av de skäl som nämnts ovan. Av resterande 145 företag valde 43 företag att delta i under-
sökningen.  

2.6 Metodkritik 

2.6.1 Validitet 
Undersökningar kan mötas av ett flertal metodproblem. Två viktiga begrepp att beakta i 
undersökningssammanhang är validitet och reliabilitet. Validitet innebär ”frånvaro av sys-
tematiska mätfel” (Lundahl & Skärvad, 1999), det vill säga att de mätinstrument som an-
vänds mäter vad som verkligen avses att mäta (Ejvegård, 1993). Validitet benämns ofta 
som undersökningens giltighet. Detta innebär att om undersökningen inte mäter det som 
ska mätas spelar det ingen roll om mätningen är bra då den inte speglar den verklighet som 
var avsedd att visas (Patel & Davidson, 1994). Validitet gäller alltså precision i den data som 
samlats in och hänvisar till kvaliteten i denna (Denscombe, 2004) För att öka validiteten är 
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det viktigt att berörda parter blir upplysta om syftet med undersökningen (Patel & David-
son, 1994). För att höja validiteten i undersökningen valde författarna att med enkätut-
skicket bifoga ett följebrev, där undersökningens syfte tydligt presenterades. Att undersöka 
problemen utifrån olika perspektiv och att kunna bekräfta resultatet på olika sätt kan öka 
validiteten i en undersökning (Denscombe, 2000). Författarna har valt att först genomföra 
en förstudie och sedan en huvudundersökning då de anser att detta är ett sätt att öka validi-
teten i huvudundersökningens resultat. Genom att använda ett enkelt språk och genom att 
instruktionerna för genomförandet av enkäten är lättillgängliga kan undersökaren även öka 
validiteten i undersökningen (Befring, 1994). Författarna valde att följa även dessa riktlinjer 
i syfte att öka validiteten.  

Författarna anser att validiteten i förstudien är hög. I undersökningen mäts det som ska 
mätas; det vill säga hur företagen har valt att svara på kodens krav om informationsrappor-
tering. Den noggrant utförda studien och det systematiska tillvägagångssättet ger precision 
och kvalitet i datan. Validiteten i huvudstudien kan diskuteras närmare. Att ett företag till-
lämpar koden kan antingen innebära att företaget faktiskt anger det som krävs enligt koden 
eller att företaget väljer att inte ange den information som krävs men då motiverar denna 
avvikelse. Författarna uppfattade dock viss förvirring kring kodens tillämpning och närma-
re bestämt om principen följ eller förklara. Då avvikelse anges och förklaras tillämpas ko-
den enligt principen. Det är för författarna svårt att avgöra i hur stor utsträckning respon-
denterna har svarat att de tillämpar en specifik regel antingen genom att lämna fullständig in-
formation eller genom att ange avvikelse och motivering. Det är då svårt att avgöra huruvi-
da information faktiskt finns i årsredovisningen eller inte. Å andra sidan är syftet med un-
dersökningen att beskriva vilka effekter koden har haft på årsredovisningarna och om före-
tagen har valt att antingen lämna information eller att ange avvikelse har båda alternativen 
haft effekter på årsredovisningen. Under dessa omständigheter får validiteten i undersök-
ningen anses vara god. 

2.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet anger vilken grad av tillförlitlighet en undersökning har, det vill säga en ”frånva-
ro av slumpmässiga mätfel” (Lundahl & Skärvad, 1999) och anger brukbarheten hos mätin-
strumentet (Ejvegård, 1993). Reliabiliteten kan ökas genom att undersökningen upprepas, 
där god reliabilitet kännetecknas av att undersökningens resultat blir detsamma oavsett vem 
som utför den (Patel & Davidson, 1994). Reliabilitet gäller alltså metoderna för datainsam-
ling: att dessa är korrekta och inte förstör datan (Denscombe, 2004).  

Vad gäller förstudien anser författarna att reliabiliteten i undersökningen är hög. Detta 
grundar författarna på att en annan undersökare med allra största sannolikhet hade kommit 
fram till samma resultat. Informationen som undersöktes fanns i skrift och det var relativt 
enkelt för författarna att avgöra huruvida koden tillämpades av respektive företag eller inte. 
Det är för författarna svårt att bedöma om samma resultat skulle uppnås om någon annan 
undersökare skulle ha genomfört enkätutskicket i en liknande undersökning, då det är möj-
ligt att respondenterna kan ha påverkats av olika omständigheter. Författarna anser dock att 
reliabiliteten i undersökningen är hög, då frågor av samma slag troligtvis skulle ha givit 
samma svar i en annan undersökning. Författarna anser även att reliabiliteten höjdes genom 
att respondenterna ombads att vidarebefordra enkäten till någon med större kunskap om 
koden, om respondenten själv kände att denne inte var rätt person att besvara frågorna. Ett 
stort antal enkäter erhölls just från respondenter som fått enkäten vidarebefordrad till sig. 
Då informationen från företagen behandlades konfidentiellt anser författarna att företagen 
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har kunnat lämna ut information som i övriga fall inte hade varit möjlig att presentera och 
därmed har hög reliabilitet uppnåtts.  

2.6.3 Källkritik 
Att i förundersökningen endast kunna använda företag som tillämpar brutet räkenskapsår 
kan ses som en begränsning i undersökningen. Detta var dock något författarna var med-
vetna om och ansåg att detta inte var en tillräckligt stor begränsning för att välja att inte 
genomföra studien. Om denna urvalsmetod inte tillämpats hade studien ej kunnat genom-
föras. Intressant vore dock att genomföra en liknande granskning i större skala om ett antal 
år när kodens implementering bör ha kommit längre.  

Undersökningens tidsbegränsning hindrade författarna från att gå så djupt in på ämnet som 
de hade velat. Naturligtvis hade intervjuer kunnat genomföras på ämnet som hade kunnat 
tillföra vidare information till undersökningen. Detta var dock inte möjligt eftersom förfat-
tarna hindrades av tidsaspekten.  

Undersökningen kunde ha inkluderat fler teorier som kan ha påverkat inkluderingen av in-
formation i företagens årsredovisningar. Denscombe (2000) hävdar dock att enkätutskick 
kan ta lång tid att genomföra och att undersökaren därför måste ta hänsyn till den tid som 
troligtvis kommer att behövas för att samla in datan. Givet den korta tid som undersök-
ningen genomfördes under valde författarna därför att endast titta på implementeringen ur 
ett institutionellt perspektiv. Detta kan naturligtvis ses som kritik mot undersökningen då 
det optimala hade varit att undersöka implementeringen utifrån flera perspektiv. Författar-
na vidhåller dock tidsaspekten och anser att undersökning trots kritiken har något att tillfö-
ra.  

Den låga svarsfrekvensen får anses vara ett problem med studien och utifrån denna kan 
författarna inte göra några statistiskt hållbara generaliseringar. Författarna anser dock att in-
tressanta iakttaganden kan göras utifrån studien och att denna därmed har ett värde. Syftet 
med uppsatsen var inte heller att generalisera kring ämnet utan snarare att beskriva hur ko-
nsekvenserna av kodens implementering ser ut.  

En annan kritik mot uppsatsen är att större delen av referensramen kring institutionella 
förändringar är uppbyggd av DiMaggio och Powells uppsats. Författarna ansåg dock att det 
var naturligt att grunda informationen om detta på deras arbete, då det är dessa som främst 
har utvecklat teorin kring regulativa, imiterande och normativa institutionella förändringar. 
Författare som valt att skriva om institutionell teori bygger sitt resonemang kring DiMaggio 
och Powells teorier. Författarna ansåg därför att det var logiskt att bygga referensramen om 
institutionell teori kring DiMaggio och Powells resonemang.  

Utöver bolagskoden i referensramens avsnitt om Svensk kod för bolagsstyrning använder 
sig författarna i stor utsträckning av ett verk av Svernlöv. Denne har i sin bok gett kom-
mentarer till bolagskodens alla regler. Kommentarerna har av författarna använts för att 
strukturera kodens regler och för att underlätta en jämförelse mellan tidigare och nuvaran-
de krav. Eventuella värderingar från Svernlövs sida har bortsetts från i referensramen och 
därför anser författarna att den omfattande användningen av denna bok inte utgör något 
problem i undersökningen.  
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en presentation av bolagsstyrning, Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för bolagsstyr-
ning. Sedan följer en mer detaljerad beskrivning av kodens femte kapitel – Informationsrapportering om bo-
lagsstyrning. Avsnittet avslutas med en presentation av institutionell teori och institutionella förändringar. 

3.1 Corporate Governance – bolagsstyrning 
Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2006a) handlar bolagsstyrning om hur bolag ska 
styras med aktieägarnas intresse som prioritet, det vill säga bolag som inte leds av sina äga-
re. I börsnoterade företag med ett stort antal ägare finns en risk att detta intresse åsidosätts 
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006a), då företagsledningens intressen inte nödvän-
digtvis sammanfaller med och inte heller är beroende av aktieägarnas (Sjögren, 2005). För 
att dessa intressekonflikter ska kunna undvikas har många länder i olika delar av världen 
utvecklat koder för bolagsstyrning som ett komplement till existerande lagstiftning (Kolle-
giet för svensk bolagsstyrning, 2006a). Filatotchev och Wright (2005) menar att det finns 
två aspekter av bolagsstyrning. Den ena aspekten, som fokus generellt ligger på, är att före-
tagsledningen ska kunnas hållas ansvarig för företaget för att aktieägares risker därmed ska 
minimeras. Den andra aspekten, som ofta bortses från i samband med framställning av po-
licy och i forskning, är att bolagsstyrning även innebär att företagsledningen ges möjlighet att 
sköta företaget på ett sådant sätt att det kan skapa fördelar för aktieägare. Att bara fokusera 
på den ena aspekten av bolagsstyrning ger en alltför snäv bild av densamma och det är där-
för av betydelse att båda aspekterna framhävs (Filatotchev & Wright, 2005).  

Den internationella utvecklingen av bolagsstyrning började redan under 1980-talet då de 
första diskussionerna kring bolagsstyrning uppkom i USA. Ett antal företagsledningar an-
sågs då inte ha agerat med aktieägarnas intressen för ögonen och så kallade corporate go-
vernance guidelines utvecklades för att visa hur bolag ska styras. Under 1990-talet utveck-
lades bolagsstyrningskonceptet i Europa då Cadbury-rapporten togs fram i Storbritannien 
efter ett antal företagsskandaler i landet. Fler rapporter följde och dessa sammanställdes 
slutligen i the Combined Code, den brittiska bolagsstyrningskoden. Runt 2000-talet utveck-
lades en stor mängd bolagsstyrningskoder i olika länder och även rekommendationer från 
olika organisationer togs fram (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006b). 

Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2006b) inleddes de svenska diskussionerna 
kring bolagsstyrning under 1990-talet med översynen av den gamla Aktiebolagslagen 
(1975:1385), vilken slutligen ledde till att den nya Aktiebolagslagen (2005:551) infördes den 
1 januari 2006. Under 90-talet utvecklades även de första riktlinjerna för hur ägarrollen i 
börsnoterade företag skulle hanteras. Riktlinjerna togs fram av Aktiespararna (Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning, 2006b), en intresseorganisation för sparande i aktier och aktiefonder 
(Aktiespararna, 2006). Senare tillkommer även riktlinjer från Näringslivets Börskommitté, 
Aktiemarknadsnämnden och Stockholmsbörsen och under 2003 presenteras den första 
svenska koden för hur styrelsearbete i börsnoterade bolag ska bedrivas. Koden, ”Vägled-
ning för god styrelsesed”, sammanställdes av StyrelseAkademien. Under 2004 presentera-
des Kodgruppens första förslag till Svensk kod för bolagsstyrning som från den 1 juli 2005 
efter omarbetning började gälla för alla bolag noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt 
de större bolagen på O-listan med ett marknadsvärde på över tre miljarder SEK (Kollegiet 
för svensk bolagsstyrning, 2006d).  
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3.1.1 Sarbanes-Oxley Act of 2002 
Då Sarbanes-Oxley Act har haft stor inverkan på svenska företag har författarna valt att in-
kludera information om denna i uppsatsen, av förtydligande skäl. Av samma anledning 
finns även en fråga om Sarbanes-Oxley Act i enkätundersökningen.  

Den 30 juli 2002 antogs den amerikanska lagen för bolagsstyrning (Lander, 2004). Koden 
antogs efter påtryckningar från allmänheten som följde efter företagsskandalerna ibland 
annat Enron och WorldCom (Pruitt, 2005). Akten förändrade konceptet bolagsstyrning 
och ökade bland annat ansvaret för höga chefer och styrelse. Reglerna för revisionsfirmor 
som reviderar publika bolag förändrades även och likaså reglerna för finansiell rapportering 
från företagen (Lander, 2004). Målet med den amerikanska bolagsstyrningskoden är att 
återuppbygga investerarnas förtroende och att bidra till en mer stabil ekonomi med hjälp av 
ökat ansvarstagande från företagens sida. Förtroendet ska återuppbyggas genom att koden 
tar sikte på områden såsom finansiell rapportering, intressekonflikter, företagsetik och in-
syn i bolagens redovisning. Den amerikanska koden ska tillämpas av alla publika bolag i 
USA (Pruitt, 2005), till skillnad från Sverige där endast bolag på A-listan och bolag på O-
listan med ett marknadsvärde på över tre miljarder ska tillämpa koden (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2006d).  

Konsekvenserna av införandet av Sarbanes-Oxley Act har varit stora för företagen. Speci-
ellt kännbara har de varit för så kallade ”board audit committees”, där mängden tid och 
pappersarbete har ökat markant (Pye & Colville, 2005). Koden påverkar dock näst intill 
varenda avdelning på företagen, med bland annat stora teknologiska förändringar. Å andra 
sidan kan denna resurskrävande kod som innebär att företagen måste förbättra sina affärs-
processer och utveckla högre effektivitet i sin datahantering och i sina kontrollprocesser, i 
slutändan leda till att företagen på lång sikt blir mer lönsamma och effektiva (Pruitt, 2005).  

3.1.2 Svensk kod för bolagsstyrning 
Från och med den 1 juli 2005 ska Svensk kod för bolagsstyrning tillämpas av ett antal bolag 
noterade på Stockholmsbörsen, detta enligt en överenskommelse mellan Stockholmsbörsen 
och Aktiemarknadsbolagens Förening (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006d). Inom 
några år ska koden dock kunna tillämpas av Stockholmsbörsens samtliga bolag. Syftet med 
Svensk kod för bolagsstyrning är att ”bidra till förbättrad styrning av svenska bolag” (Kod-
gruppen, 2004b, s. 4). Ett annat syfte är att ”hos utländska investerare och andra aktörer på 
den internationella kapitalmarknaden höja kunskapen om och förtroendet för svensk bo-
lagsstyrning och därigenom främja det svenska näringslivets tillgång till utländskt riskkapital 
på goda villkor” (Kodgruppen, 2004b, s. 4). Koden berör ägarnas direkta och indirekta 
styrning av företagen, det vill säga beslutssystemet. Därför behandlar kodens regler både 
bolagsorganens organisation, arbetsform och samarbetet mellan dessa organ. Utöver dessa 
regler innehåller koden anvisningar om företagets finansiella rapportering (Svernlöv, 2005). 
Tanken är att koden ska vara ”en kod av näringslivet för näringslivet” (Åsbrink, 2004) och 
en grund för självreglering inom näringslivet (Justitiedepartementet, 2004). Enligt Skog 
(2005) är det mest positiva med koden det faktum att praxis i bolagen kodifieras och blir 
mer allmänt känd. Skog menar att det i sig bidrar till att bolagsstyrning får ökat förtroende.  

Arbetet med utvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning började redan i oktober 2003 
då Kodgruppen (för gruppens sammansättning se fotnot 2, under avsnitt 1.1 Bakgrund) 
tillsattes av FAR, Fondbolagens Förening, Näringslivets Börskommitté, Stockholmsbörsen, 
Stockholms Handelskammare, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, 
Svenskt Näringsliv, Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Sveriges Försäkringsförbund 
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tillsammans med Förtroendekommissionen (Justitiedepartementet, 2004). Det första för-
slaget av koden presenterades under våren 2004. Under hösten samma år inkom synpunk-
ter som sammanställdes för att ligga till grund för den slutliga versionen av Svensk kod för 
bolagsstyrning (Kodgruppen, 2004b) som presenterades i december 2004 (Justitiedeparte-
mentet, 2004) 

Den slutliga versionen av koden är inte lika omfattande som de första förslagen av den-
samma. Koden har förkortats och upprepar inte lagstiftning, utom i de fall det har gjorts av 
förtydligande skäl (Justitiedepartementet, 2004). Dock är koden ett utvidgande av aktiebo-
lagslagens regler om bolagsorganisation. Den är även en påbyggnad av den självreglering 
som finns inom bolagsstyrning (Svernlöv, 2005). Svensk kod för bolagsstyrning innehåller, 
efter höstens omarbetningar, tre avsnitt där varje avsnitt delas in i ett antal kapitel (Kod-
gruppen, 2004b). De två första avsnitten innehåller inga regler utan bör endast ses som rikt-
linjer som bolaget kan bortse ifrån vid tillämpning av koden (Svernlöv, 2005). 

 Del I - Första delen i Svensk kod för bolagsstyrning innehåller en diskussion kring 
kodens syfte, dess utgångspunkt, utformning och målgrupp. I avsnittets första kapi-
tel, En svensk kod för bolagsstyrning, diskuteras även principen följ eller förklara (Kod-
gruppen, 2004b). Denna princip innebär att ett företag kan tillämpa koden men 
ändå välja att avvika från specifika regler. Huvudsaken är att företaget då anger skä-
len till avvikelsen. Dessa skäl är avgörande, då det kan innebära god bolagsstyrning 
att faktiskt avvika från en regel då detta är nödvändigt. Att tillämpa koden i företa-
get innebär därför inte att samtliga regler följs, det viktiga är motivet bakom avvi-
kelsen (Svernlöv, 2005). Anledningen till att principen följ eller förklara har valts är 
att ambitionsnivån då har kunnats läggas högre än om koden varit tvingande. I de-
lens andra kapitel, Svensk kod för bolagsstyrning i internationell belysning, behandlas koden 
utifrån ett internationellt perspektiv.  

 Del II - Kodens andra del behandlar ägarroll och ägaransvar i bolaget. Ett väl fun-
gerande näringsliv kräver en väl fungerande kapitalmarknad. Detta uppnås genom 
att aktieägare är aktiva och tar ansvar för företagens utveckling. Ett ansvar för före-
tagens utveckling innebär även att minoritetsaktieägare inte missbrukar sina rättig-
heter och därmed skadar bolaget (Kodgruppen, 2004b). 

 Del III - Den tredje delen är kodens största och innehåller fem kapitel med kodens 
regler. Dessa kapitel är Bolagsstämma, Tillsättning av styrelse och revisor, Styrelse, Bolagsled-
ning och Information om bolagsstyrning (Kodgruppen, 2004b). Koden innebär en tydli-
gare ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen, det vill säga bolagsstämman, 
styrelsen och bolagsledningen (Justitiedepartementet, 2004). Det första kapitlet, Bo-
lagsstämma, behandlar kallelse, deltagande på distans, styrelsens, ledningens och re-
visorns närvaro och genomförande (Kodgruppen, 2004b). Kapitlet innehåller tydli-
ga regler för vad som gäller inom dessa områden, som är mer långtgående än Ak-
tiebolagslagens regler. Syftet med dessa regler är att stärka aktieägarinflytande i bo-
laget (Svernlöv, 2005) genom en förstärkt roll för bolagsstämman (Justitiedeparte-
mentet, 2004). I det andra kapitlet diskuteras hur tillsättning av styrelse och revisor 
ska ske, det vill säga hur valberedningsprocessen ska drivas (Kodgruppen, 2004b). 
Processen ska vara styrd och strukturerad av ägarna och dessutom väl synlig för 
dessa. Alla aktieägare ska kunna framföra åsikter och lämna förslag i varje fråga 
(Svernlöv, 2005). Det tredje kapitlet, Styrelse, anger vilka uppgifter styrelsen har, 
dess storlek och sammansättning, styrelseledamöters och styrelseordförandens 
uppgifter, arbetsformer i styrelsen, hur finansiell rapportering ska ske, vilket ansvar 
styrelsen har för intern kontroll och internrevision och även hur arbete med redo-
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visnings- och revisionsfrågor ska ske (Kodgruppen, 2004b). Viktigt i detta kapitel är 
att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende av bolaget och att styrel-
seordförandens roll stärks (Svernlöv, 2005). Det är även viktigt att mer tyngd ges åt 
finansiell rapportering och intern kontroll (Justitiedepartementet, 2004). Kapitel 
fyra, bolagsledning, innehåller den verkställande direktörens uppgifter och hur er-
sättning till bolagsledningen ska beslutas (Kodgruppen, 2004b). Det femte kapitlet, 
Information om bolagsstyrning, behandlas i 3.1.3 Kapitel 5 – Informationsrappor-
tering om bolagsstyrning.  

Kollegiet för Svensk bolagsstyrning är en grupp vars uppdrag är att ”främja en god utveck-
ling av bolagsstyrning i börsnoterade bolag i Sverige” (Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 
2006c). Gruppen består av ett antal högt uppsatta personer i näringslivet och har idag an-
svaret för koden (Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 2006c), efter att den framtagits av 
Kodgruppen. Ansvaret innebär bland annat att dess efterlevnad övervakas. Under året 
genomförs en genomläsning av årsredovisningar och kallelser som senare ska sammanstäl-
las. Arbetet görs inte för att urskilja företag som inte följer koden utan istället för att under-
söka om koden fungerar som princip (Beck-Friis, 2006).  

3.1.3 Kapitel 5 - Informationsrapportering om bolagsstyrning 
Då uppsatsens syfte är att beskriva vilka effekter koden har haft på börsnoterade företags 
årsredovisningar kommer kapitlet om informationsrapportering i Svensk kod för bolags-
styrning att närmare beskrivas nedan. Se Bilaga 1 för en komplett sammanställning av Ka-
pitel 5 ur Svensk kod för bolagsstyrning.  

5.1.1 - I kapitlets första regel anges att bolaget bör bifoga en bolagsstyrningsrapport till sin 
årsredovisning. Det ska även framgå om denna rapport är granskad av bolagets revisor 
(Kodgruppen, 2004b). Bolagsstyrningsrapport kan antingen utgöra en del av den tryckta 
årsredovisningen eller vara en fristående rapport. Att revisor granskar bolagets rapport är 
inget krav utan det ska endast framgå om en sådan granskning har genomförts eller inte. 
Syftet med granskningen är att höja förtroendet för rapporten (Svernlöv, 2005). Avsikten 
med bolagsstyrningsrapporten är inte att skapa en ny omfattande rapport från bolaget utan 
”endast att samla all relevant information om bolagsstyrning i ett koncist avsnitt i den 
tryckta årsredovisningen eller i en separat rapport, som ger översikt och tydlighet åt inne-
hållet” (Kodgruppen, 2004b, s. 51). 

5.1.2 – Av bolagsstyrningsrapporten ska det framgå om bolaget har valt att tillämpa koden 
och i så fall hur detta har gjorts. Avvikelser ska redovisas och motiveras (Kodgruppen, 
2004b). Det är viktigt att poängtera att det endast är reglerna i Del III som ska följas, och 
där avvikelser därmed ska motiveras. Avvikelser från övriga riktlinjer i kodens första och 
andra delar behöver ej redovisas och motiveras. Som nämnts tidigare är skälen till en viss 
avvikelse viktiga då det kan vara lika god bolagsstyrning att inte tillämpa en regel då denna 
inte är försvarlig utifrån företagets situation (Svernlöv, 2005).  

5.1.3 – I rapporten ska det framgå på vilket sätt styrelsen säkerställer kvaliteten i den finan-
siella rapporteringen och hur bolaget kommunicerar med revisor (Kodgruppen, 2004b). 
Koden kräver mer öppenhet och ställer högre krav på informationsskyldigheten än vad 
som tidigare krävts (Justitiedepartementet, 2004). 

5.1.4 – Denna regel kräver utförliga uppgifter om: beredningen av tillsättning av styrelse 
och revisor, sammansättningen av valberedningen, styrelseledamöterna, revisor, arbetsför-
delning och arbetssätt i styrelsen, sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för 
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styrelseutskott, verkställande direktör, principer för ersättning och anställningsvillkor och 
aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelse och ledning (Kodgruppen, 
2004b).  

Nytt jämfört med tidigare krav är att ordet ”valberedning” tillkommit i reglerna om aktie-
bolag. Tidigare har beteckningen nomineringskommitté använts för dessa bolag. En anled-
ning till att valberedning nu används kan vara för att påvisa att denna process tillhör aktie-
ägarna och inte styrelsen. Styrelsens arbetsuppgifter som de beskrivs i koden är i princip ett 
förtydligande av lagtext, där gällande norm anges. Själva sammansättningen av styrelsen kan 
dock snarare ses som en kodifiering av praxis, där pluralism framhävs. För både VD och 
styrelse gäller att dessa ska agera i aktieägarnas och bolagets intressen (Skog, 2005). Enligt 
OMX noteringsavtal2 ska sådan information lämnas att aktieägare kan göra en bedömning 
av styrelseledamotens kvalifikationer. Sådan information omfattar framför allt hur länge le-
damoten ingått i styrelsen och vilka uppdrag, inom och utanför bolaget, denne har. Även 
annan information som kan antas ha betydelse ska lämnas, såsom större aktieinnehav i bo-
laget och huruvida ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget (OMX Group, 2006b). 
Beträffande uppgifter om bolagets revisor har dessa utökats jämfört med vad som tidigare 
krävdes (Svernlöv, 2005). För börsnotering krävdes tidigare att namn på bolagets revisor 
och vilken byrå denne representerade angavs i årsredovisningen. Det ska även framgå hur 
länge revisorn har innehaft uppdraget och för hur många år han valdes på senaste bolags-
stämma (OMX Group, 2006b). Inga nya krav på revisorns oberoende har tillkommit, där-
emot måste aktieägare informeras om omständigheter kring revisorn som skulle kunna på-
verka deras bedömning av revisorns lämplighet. Enligt ABL kan ett bolag inrätta ersätt-
ningsutskott och revisionsutskott som ska regleras i styrelsens arbetsordning. I koden anges 
dock att ett ersättningsutskott ska inrättas, vilket innebär en förändring av tidigare regler 
(Svernlöv, 2005). Att bolaget ska låta bolagsstämman besluta om principer för ersättning till 
och övriga anställningsvillkor till bolagsledningen och senare redovisa dessa principer och 
villkor är något nytt som varken finns lagstadgat eller som existerar i praxis (Skog, 2005). I 
dagsläget finns dock ett lagförslag utarbetat (Persson & Wigart, 2005). Enligt noteringsavta-
let vid börsen krävs att bolaget utförligt redogör för samtliga incitamentsprogram i bolaget. 
Detta omfattar alla former av belöningssystem som baseras på aktiens värde. Av informa-
tionen ska det framgå vilka effekter programmet har på företagets resultat och ställning 
(OMX Group, 2006b).  

5.2.1 – Regeln anger att bolaget i årsredovisningen ska bifoga styrelsens rapport om intern 
kontroll och även revisorns granskningsberättelse över rapporten. Rapporten kan ingå i års-
redovisningen eller vara en separat rapport. Oavsett vilket val bolaget gör tillhör rapporten 
inte en del av de legala årsredovisningshandlingarna (Kodgruppen, 2004b). Informationen 
om styrelsens interna kontroll är en rapport separat från bolagsstyrningsrapporten, efter-
som den förra ska granskas av bolagets revisor medan något sådant krav inte finns för den 
senare. Krav på en sådan rapport har inte funnits tidigare (Svernlöv, 2005). Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning (2005) har dock konstaterat ett antal försvårande omständigheter 
kring denna punkt. Exempel på sådana omständigheter är införandet av IFRS, att det sak-
nas riktlinjer för hur revisorns granskning av rapporten ska ske och att företagen har svårt 

                                                 
2 Vid notering på Stockholmsbörsen krävs att bolaget skriver under ett noteringsavtal där bolaget förbinder 

sig att följa de krav som ställs vid börsnotering. Noteringsavtal krävs ”i syfte att skapa förutsättningar för en 
ändamålsenlig börshandel, säkerställa att bolagen har de resurser som krävs för att kunna förse aktiemark-
naden med högkvalitativ information samt att upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden” 
(OMX Group, 2006a).  



 Teoretisk referensram 

 20

att snabbt formalisera de processer som krävs. Införandet av IFRS innebär exempelvis be-
tydande merarbete för företag inom området intern kontroll avseende finansiell rapporte-
ring. Kollegiet har därför valt att i ett uttalande konstatera att företaget beskriver hur den 
interna kontrollen fungerar och att utelämna information om hur väl denna har fungerat 
och huruvida den har granskats av företagets revisor. Om företaget väljer att avvika från 
det som faktiskt anges i koden ska denna avvikelse dock motiveras (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2005). 

5.3.1 – Enligt koden måste bolaget ha ett separat avsnitt om bolagsstyrning på sin hemsida 
där information om sådant som ingår i bolagsstyrningsrapporten ska finnas (Kodgruppen, 
2004b). Eftersom denna regel inte berör bolagens årsredovisningar väljer författarna att 
inte diskutera denna regel närmare.  

3.2 Institutionell teori 
Avsnitt 3.2 inleds med en diskussion kring vad begreppet institution innebär. Detta för att 
klargöra för läsaren vad författarna menar då en diskussion kring institutionell teori och in-
stitutionella förändringar förs. Då det finns en mängd olika definitioner av begreppet 
kommer några av dessa att närmare presenteras i följande diskussion. 

Inom samhällsvetenskapen benämns en institution som de ”normer och regler som struk-
turerar mänskligt handlande” och som gör detta handlande till ett återkommande beteende 
(Nationalencyklopedin, 2006). En institution kan antingen vara lagstadgad eller utgöras av 
tradition, sed och vanor (Nationalencyklopedin, 2006). Enligt Selznick (1957) måste en in-
stitution i form av tradition, sed eller vanor i ett samhälle följas av en organisation för att 
denna ska kunna överleva. Organisationen uppfattas då som legitim av andra aktörer (Selz-
nick, återgiven i Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Ibland används ordet institution synonymt med ordet organisation. En institution är dock 
ofta ett vidare begrepp och innefattar mer än bara en organisation. En institution är istället 
ett kognitivt fenomen som innefattar föreställningar, kunskaper och även föreskrifter, så-
som lagstiftning, och inte bara individerna i sig. Individer och organisationers handlande 
påverkas av institutionen men denna kan inte själv handla (Ahrne & Hedström, 1999). Jo-
hansson menar att en institution är en etablerad struktur som är baserad på formella eller 
informella, medvetna eller omedvetna regler som är mer eller mindre tagna för givet. Det 
faktum att en institution faktiskt existerar visar att det finns ett visst sätt att förhålla sig mot 
det som institutionen innebär (Johansson, 2002). 

Institutionell teori innebär att organisationer är beroende av omvärlden (Jacobsen & Thor-
svik, 2002). Denna omvärld begränsas av värderingar och normer som är tagna för givet 
och inte alltid lätta att detektera. De är nödvändiga för att beslut ska kunna vara effektiva, 
samtidigt som de verkar begränsande på individer och organisationer (Artsberg, 2005). 
Omvärlden kan delas in i två delar, den tekniska och den institutionella omvärlden. Den tek-
niska omvärlden innebär att omständigheter utanför organisationen direkt påverkar dess 
handlingar och beslut. Tillgång till råvaror och arbetskraft och efterfrågan på organisatio-
nens produkter är exempel på sådana omständigheter. Med den institutionella omvärlden 
menas att kulturella omständigheter i omvärlden påverkar handlingar och beslut i organisa-
tionen. Exempel på sådana omständigheter är grundläggande antaganden, värderingar, 
normer, bestämmelser och lagar (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Rationellt ekonomiskt tänkande är inte alltid en bra beskrivning av organisationers beteen-
de. Det kan istället vara så att en organisation anpassar sitt beteende efter de krav som finns 
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från samhällets sida (Scott, 2001). Organisationen måste nämligen anpassa sig till de krav 
som ställs i den institutionella omvärlden, det vill säga de normer, värderingar och traditio-
ner som existerar. Det kan gå så långt att en organisation organiserar sig utifrån ett sätt som 
anses ”vara rätt” och inte utifrån det sätt som kanske skulle passa organisationen bättre. 
Skulle organisationen dock välja att inte anpassa sig till de krav som ställs i omvärlden finns 
en risk att den får kritik och drabbas av legitimitetsproblem (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Inom institutionell teori finns ett antal olika inriktningar. Dessa inriktningar baseras i olika 
mängder på tre element som institutionell teori anses vara byggd på (Johansson, 2002). 
Scott (1995) benämner dessa element som tre pelare, de regulativa, normativa och kognitiva pe-
larna. Pelarna är uppbyggda av strukturer som ger stabilitet till samhället och som ger me-
ning till socialt beteende (Scott, återgiven i Scott, 1998). De tre pelarna formar tre olika syn-
sätt inom institutionell teori (Scott, 1998). Det regulativa synsättet innebär att skrivna och 
oskrivna lagar begränsar och formar organisationers handlande. Det normativa synsättet 
präglas av en syn på institutioner som sammanhållna av värderingar och normer. Organisa-
tioner i institutionen försöker uppfylla de förväntningar som finns inom denna eftersom de 
då ses som legitima aktörer. Det kognitiva synsättet är baserat på kunskap och innebär att 
institutionen består av regler och rutiner som inte ifrågasätts utan tas för givna (Scott, åter-
given i Johansson, 2002). 

3.3 Institutionella förändringar 
Förändringar har alltid skett inom organisationer och är en naturlig del av dessa. Anled-
ningen till att förändringar sker verkar dock ha förändrats. Tidigare skedde förändringar 
ofta på grund av en strävan att förbättra en organisations prestation. Idag sker förändringar 
istället snarare i ett led för att förbättra legitimiteten hos organisationen och för anpassning 
till organisationens omvärld (DiMaggio & Powell, 1991). Som diskuterades i problemdis-
kussionen kan en implementering av en lag ses som ett rationellt handlande, där en specifik 
effekt vill uppnås, eller som en symbolisk handling, som görs för att uppfylla förväntningar 
och krav från exempelvis en marknad. Ur DiMaggio och Powells (1991) synvinkel skulle 
alltså implementeringen av exempelvis en lag eller ett regelverk idag ske som en symbolisk 
handling, där uppfyllande av förväntningar och krav är den stora anledningen till imple-
menteringen.  

DiMaggio & Powell (1991) har identifierat tre förändringsmekanismer som gör att institu-
tionella förändringar sker, som kan kopplas samman med Scotts (1998) tre pelare. Föränd-
ringsmekanismerna benämns som coercive, mimetic och normative förändring (DiMaggio 
& Powell, 1991), eller med svensk benämning, regulativa, imiterande och normativa för-
ändringar. Dessa förändringar kommer av att företag inte bara måste konkurrera med var-
andra om resurser och kunder utan även om politisk makt, legitimitet och socialt och eko-
nomiskt välbefinnande. De institutionella förändringarna kan vara ett användbart verktyg 
för att förstå moderna organisationer (DiMaggio & Powell, 1991).  

3.3.1 Regulativa förändringar 
Regulativ förändring har sitt ursprung i politiskt inflytande och problemet med legitimitet. 
Förändringen är ett resultat av både formellt och informellt tryck från andra organisationer 
till vilka organisationen har ett beroendeförhållande. Förändringen kommer även av kultu-
rella förväntningar som finns i det samhället organisationen är verksam i. Påtryckningar till 
förändring kan komma antingen i form av tvång, övertygande eller som invitation att delta i 
ett samarbete. Under vissa förhållande drivs förändringen av statlig inblandning och påver-
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kan, exempelvis vid införandet av en ny lag (DiMaggio & Powell, 1991), ett regelverk eller 
sanktioner (Karlsson, 2005).  

Många aspekter av en organisations beteende påverkas av en gemensam legal omvärld. Ef-
terlevnad av en omfattande lag eller ett regelverk kräver interna kontroller i organisationer-
na. Andra legala och tekniska krav från staten, såsom finansiell rapportering och årsredo-
visningar, formar även de organisationerna på liknande sätt (Weber, återgiven i DiMaggio 
& Powell, 1991). Tvingande krav från staten och tvingande krav från samhället utifrån ett 
legitimitetsperspektiv sett formar organisationer på likartade sätt. Resultatet blir att organi-
sationer allt mer liknar varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Organisationer i beroendeförhållanden till sin omgivning och som står inför problem vän-
der sig ofta till det sociala systemet eller staten för att dessa ska lösa problemen. Svårighe-
ten med detta är dock att politiskt konstruerade omgivningar ofta har två typiska karaktärs-
drag. Den ena aspekten är att beslutsfattarna ofta inte själva ser konsekvenserna av sina be-
slut och den andra aspekten är beslutsfattare fattar beslut som ska tillämpas på en stor 
mängd organisationer av olika varianter. Sådana beslut får låg genomslagskraft och blir inte 
flexibla (Pfeffer & Salancik, återgivna i DiMaggio & Powell, 1991). 

Meyer & Rowan (1977) hävdar att organisationsstrukturer alltmer kommer att reflektera 
regler som institutionaliserats och legitimerats av staten allteftersom rationaliserade stater 
och andra stora rationella organisationer ökar sin dominans av samhället. Som ett resultat 
av detta kommer organisationer att bli alltmer homogena och anpassa sig till de regler som 
råder i institutionen (Meyer & Rowan, återgivna i DiMaggio & Powell, 1991). Om en orga-
nisation inte anpassar sig till de krav som finns inom institutionen riskerar denna att skadas 
och dess överlevnad hotas (Karlsson, 2005). Organisationen har då förlorat sin legitimitet 
(DiMaggio & Powell, 1991). 

Ett tvingande införande av exempelvis ett visst arbetssätt behöver inte bara komma från 
staten. Stora organisationer kan exempelvis tvinga organisationer som denna samarbetar 
med att arbeta på ett visst sätt. Ett exempel på detta är dotterbolag som tvingas införa en 
förändring på grund av en likadan förändring i moderbolaget. En regulativ förändring be-
höver i grunden inte vara tvingande utan kan även göras för att skapa legitimitet i en orga-
nisation (DiMaggio & Powell, 1991). 

3.3.2 Imiterande förändringar 
Som diskuterats tidigare är tvång inte den enda anledningen till förändring. Även osäkerhet 
kan vara en bidragande orsak. Osäkerhet kan uppmuntra organisationer att imitera var-
andra, en så kallad imiterande förändring. Osäkerhet i form av exempelvis svårförstådd 
teknologi (March & Olsen, återgivna i DiMaggio & Powell, 1991) och otydliga mål eller när 
en organisations omgivning skapar osäkerhet väljer organisationer ofta att imitera andra. 
Fördelarna med ett imiterande beteende är relativt stora, då en organisation med relativt li-
ten insats kan lösa problem med osäker orsak och oklara lösningar (Cyert & March, åter-
givna i DiMaggio & Powell, 1991). 

Imitation är alltså ett svar på osäkerhet. Osäkerheten är den interna motiveringsfaktorn till 
förändring, och något som en organisation generellt försöker undvika (Karlsson, 2005). 
Den organisation som blir imiterad kan vara ovetande om imitationen eller har igen önskan 
organisationen om att bli imiterad. Organisationen är då endast en lämplig källa för imita-
tion (DiMaggio & Powell, 1991), då den är en framgångsrik organisation (Karlsson, 2005), 
och har ingen egen vinning av imitationen. Istället kan organisationen ha skapat sig konkur-
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rensfördelar genom den specifika strukturen som då kopieras och därmed försvagas. Det 
kan dock vara svårt att förhindra en sådan imitation då den exempelvis sker genom perso-
nalbyten eller genom konsultbyråer och branschorganisationer. Utöver osäkerhet kan en 
strävan efter legitimitet resultera i att en organisation imiterar en annan. Organisationen 
försöker då påvisa att denna försöker förbättra exempelvis arbetsvillkor. Generellt kan även 
nämnas att ju större en organisation är, desto fler anställda eller desto fler kunder, desto 
större tryck kan organisationen uppleva att åtminstone erbjuda sådant som organisationens 
konkurrenter erbjuder. Därför kan exempelvis kvalificerad arbetskraft eller en stor kund-
krets i en organisation leda till imiterande förändring (DiMaggio & Powell, 1991).  

Homogenitet, eller likhet mellan organisationer som idag är vanligt, är ett resultat av att 
trots det faktum att en organisation strävar efter diversifiering finns det få varianter att välja 
mellan. Nya organisationer byggs på gamla organisationsmodeller och bolagsledningar sö-
ker ständigt modeller som kan användas som utgångspunkter för vidareutveckling. Likaså 
har stora organisationer relativt få konsultbyråer att välja mellan, byråer som sprider ett få-
tal typer av organisationsmodeller. I en strävan efter att sända ett visst budskap till markna-
den kan organisationer implementera modeller som inte leder till ökad effektivitet, utan 
snarare har motsatt effekt. En organisation kan exempelvis imitera en annan organisations 
modell eftersom denna redan har uppnått legitimitet, något som den imiterande organisa-
tionen önskar uppnå, trots risk för lägre effektivitet (DiMaggio & Powell, 1991).  

Organisationer har en tendens att imitera liknande organisationer inom samma bransch, 
organisationer som de anser har antingen högre grad av legitimitet eller som är mer fram-
gångsrika. Det faktum att några få organisationsmodeller används av många olika organisa-
tioner beror till större del på en imiterande process organisationerna emellan än att en mo-
dell implementerats på grund av att den skulle öka organisationernas effektivitet (DiMaggio 
& Powell).  

3.3.3 Normativa förändringar  
Den tredje orsaken till förändring är normativa förändringar som har sitt ursprung i profes-
sionalism (DiMaggio & Powell, 1991). Normativt tryck kommer av vad som anses vara 
önskvärt och bra beteende (Scott, 1998) och professionalism innebär att yrkesmän inom 
samma bransch definierar metoder för att uträtta deras form av arbete. Syftet med denna 
strävan är att kontrollera utvecklingen av, att skapa en gemensam grund för och att uppnå 
legitimitet för professionen. Total professionalitet är dock svårt att uppnå, då yrkesmännen 
inom professionen ständigt måste kompromissa med exempelvis kunder och chefer som 
inte är verksamma inom samma profession (DiMaggio & Powell, 1991).  

I likhet med organisationer utsätts professioner för regulativa och imiterande typer av på-
tryckningar, som har samma formande inverkan på professionen som organisationen. Pro-
fessioner inom samma organisation skiljer sig ofta från varandra. De har istället större lik-
heter och samhörigheter med samma professioner i andra organisationer (Perrow, återgiven 
i DiMaggio & Powell, 1991).  

Två aspekter av professionalism är viktiga grunder för normativa förändringar. Den första 
aspekten utgörs av formell utbildning medan den andra utgörs av en utveckling av profes-
sionella nätverk som spänner över organisationers gränser. Universitet, professions- och 
branschorganisationer är viktiga för att utveckla professionerna. Starka professioner som 
verkar inom ett antal olika organisationer kan påverka dessa i likartad riktning, riktningar 
som annars kanske hade skiljts sig åt mellan organisationerna på grund av tradition etc 
(Perrow, återgiven i DiMaggio & Powell, 1991). 
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En viktig mekanism bakom normativ förändring är förflyttning eller omsättning av perso-
nal. Exempel på detta kan vara att organisationer anlitar personal från organisationer inom 
samma industri eller att en organisation alltid anlitar höga chefer från exempelvis ekonomi-
avdelningar. Denna professionella karriär kan vara så sluten att anställda som når de högsta 
positionerna nästan alltid har samma bakgrund, vad gäller exempelvis utbildning och erfa-
renhet (DiMaggio & Powell, 1991). Individerna genomgår en socialiseringsprocess på väg 
mot toppen som gör att de formas på likartade sätt (Cicourel, Williamson, återgivna i Di-
Maggio & Powell, 1991).  

I likhet med de två andra institutionella förändringarna sker även den normativa föränd-
ringen trots att den inte nödvändigtvis leder till ökad effektivitet i organisationen. Om ef-
fektiviteten ökar beror detta snarare på att organisationen belönas för sin likhet med andra 
organisationer inom samma bransch. Denna likhet kan underlätta samarbete med de övriga 
organisationerna, göra det möjligt att anställa ”rätt” människor och ge organisationen ökad 
legitimitet (DiMaggio & Powell, 1991).  

3.4 Redovisning och institutionell teori 
Enligt Artsberg (2005) bygger stora delar av det resonemang som förs kring hur redovis-
ningsnormer utvecklas på institutionell teori. Teorin visar att möjliga handlingar och bete-
ende är begränsade av de ideologier och värderingar som finns i samhället vid ett specifikt 
tillfälle. Dessa värderingar är dock nödvändiga för att samhället ska fungera och för att in-
divider ska kunna fatta mer effektiva beslut. Olika redovisningslösningar som uppstår byg-
ger därför på det tankesätt som råder i samhället vid just det tillfället (Artsberg, 2005).  

Enligt Samuelsson (1999) kan redovisning anses tillhandahålla ett språk som kan användas 
för att legitimera en verksamhet. Institutionell teori fokuserar på just detta och kan förklara 
delar av de sociala strukturer som skapar en social verklighet. En förståelse för de sociala 
strukturerna, det vill säga de regler som styr socialt beteende i organisationer, kan bidra till 
att redovisningen utformas på ett sätt som bidrar till att företaget kan uppnå sitt syfte och 
erhålla framgång (Samuelsson, 1999).  

Kapitlet Teoretisk referensram inleddes med en diskussion kring ämnet bolagsstyrning och 
vad konceptet innebär. För att få en djupare förståelse för ämnet behandlades även den 
amerikanska koden Sarbanes-Oxley Act och framförallt Svensk kod för bolagsstyrning. Då 
kodens femte kapitel är det som uppsatsens undersökning bygger på följer en djupare pre-
sentation av detta kapitel. Kapitlet fortsätter sedan med en beskrivning av institutionell teo-
ri. Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka konsekvenser den svenska bolagskoden har 
haft på innehållet i de börsnoterade företagens årsredovisningar, det vill säga om en redo-
visningsnorm har utvecklats bland företagen. För att uppnå syftet använder författarna sig 
av institutionell teori för att analysera svaren, då teorin anses förklara de sociala strukturer 
som bildar en verklighet. Utifrån teorin analyserar författarna företagens beteende bakom 
informationsrapporteringen i årsredovisningarna 2005.  
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4 Empiri 
Detta kapitel inleds med en sammanställning av de empiriska observationer som gjordes i förstudien då fem 
utvalda företags årsredovisningar granskades. Avsnittet om förstudien inleds med en generell diskussion 
kring företagets syn på bolagskoden, som följs av en mer detaljerad genomgång av kodens respektive punk-
ter och företagets tillämpning av dessa. Kapitlet fortsätter sedan med en redogörelse för resultatet av den hu-
vudsakliga studien: enkätundersökningen på stockholmsbörsens A- och O-listor, där företagens svar och en 
del motiveringar presenteras. 

4.1 Förstudie – granskning av årsredovisningar 
Nedan presenteras resultaten från förstudien. Företagen presenteras i storleksordning, där 
företaget med störst marknadsvärde vid bokslutstillfället presenteras först. Därefter följer 
övriga företag utifrån minskande marknadsvärden. Se Bilaga 2 för en sammanställning i ta-
bellform av resultaten från förstudien.  

4.1.1 Clas Ohlsson 
Bolaget inom detaljhandel med ett börsvärde på ca 9,1 miljarder SEK per den 30 april 2005 
(det vill säga bokslutsdagen), noterat på Stockholmsbörsens O-lista, omfattas av kravet på 
att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Företaget avser att tillämpa koden och menar att 
det redan idag har en väl fungerande bolagsstyrning och att koden därför inte kommer att 
innebära några större förändringar för företaget.  

I årsredovisningen har företaget valt att inkludera ett avsnitt om koncernens styrning, något 
som får anses motsvara en i årsredovisningen inkluderad bolagsstyrningsrapport. Det fram-
går inte om rapporten är granskad av företagets revisorer. Det framgår inte heller om före-
taget avviker från någon regel. Avsnittet om bolagets styrelse anger inte hur styrelsen arbe-
tar för att garantera hög kvalitet i den finansiella rapporteringen och inte heller hur kom-
munikationen med revisorerna ska fungera. Däremot redogör företaget för hur beredning-
en av tillsättning av styrelse och revisorer fungerar, i form av en nomineringskommitté, och 
då även sammansättningen av denna valberedning. Uppgifter om företagets styrelseledamö-
ter lämnas, dock inte i den omfattning koden kräver. Detsamma gäller informationen kring 
företagets revisorer. Styrelsens arbete under det senaste året, antal styrelsemöten och vilka 
ledamöter som deltagit på respektive möte finns angivet i bolagets årsredovisning, i enlighet 
med kodens krav. Inom företaget finns ett ersättningsutskott som diskuteras i årsredovis-
ningen, dock inte i tillräckligt stor omfattning. Däremot anges all nödvändig information 
kring företagets nomineringskommitté, som även det får ses som ett utskott till styrelsen. 
Upplysningar lämnas om verkställande direktör, dessa är dock knapphändiga. Frågor angå-
ende ersättning till bolagsledningen bereds av ersättningsutskottet, som nämnts tidigare. 
Principerna för denna ersättning saknas dock, och så även om dessa principer avviker från 
tidigare års principer. Incitamentsprogram i förtaget beskrivs i årsredovisningen, där det 
även anges att ingen anställd har något aktierelaterat incitamentsprogram. Ingen styrelse-
rapport av intern kontroll har bifogats i årsredovisningen. 

4.1.2 Lindex 
Ett företag inom beklädnadsbranschen noterat på Stockholmsbörsens A-lista och med ett 
börsvärde på 5,5 miljarder SEK per den 31 augusti 2005 anger i sin årsredovisning för 
2004/2005 att företaget avser att följa bolagskoden. Då arbetet kring koden inte är slutfört 
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väljer företaget att inte tillämpa ett antal regler men detta anges då i årsredovisningen till-
sammans med en motivering till varför. Företaget har valt att inkludera en bolagsstyrnings-
rapport i årsredovisningen. Denna rapport är mycket utförlig och avslutas med en sam-
manställning av kodens alla regler och huruvida företaget tillämpar de specifika reglerna el-
ler inte. Respektive svar följs av en motivering till varför denna regel inte följs eller inte 
följs till fullo.  

Som nämnts ovan har företaget valt att skapa en bolagsstyrningsrapport. Denna är dock 
inte granskad av revisorerna, något som anges i rapporten. Som krävs enligt koden anges 
även eventuella avvikelser från kodens regler. Hur styrelsen arbetar med att kvalitetssäkra 
den finansiella rapporteringen och hur företaget kommunicerar med sin revisor är ännu 
inte klart utan är något företaget under verksamhetsåret arbetar med. Övriga uppgifter som 
eventuellt inte inkluderas i årsredovisningen men som krävs enligt koden publiceras också, 
exempelvis beredningen av tillsättning av styrelse, sammansättningen av valberedningen 
uppgifter om styrelse och verkställande direktör och eventuella styrelseutskott. Styrelsens 
rapport om intern kontroll i bolaget fattas och därmed revisorns granskningsberättelse över 
denna rapport. Företaget anger att formerna för detta utarbetas under året.  

4.1.3 SkiStar 
Ett företag inom skidanläggningsbranschen noterat på Stockholmsbörsens O-lista och med 
ett marknadsvärde på 2 928 miljoner SEK per den 31 augusti 2005 omfattas inte av kravet 
på att tillämpa koden. Företaget anser dock att det redan nu tillämpar många av de regler 
som framgår av koden och de områden där rekommendationerna inte följs kommer att ut-
värderas under det kommande verksamhetsår.  

Inkluderat i företagets årsredovisning finns ett avsnitt om bolagsstyrning, som får anses 
vara företagets bolagsstyrningsrapport, då denna är relativt utförlig. Det framgår dock inte 
om detta avsnitt är granskat av bolagets revisorer eller inte. Som nämnts ovan påpekar 
SkiStar att det finns områden där företaget ännu inte följer kodens krav. Vilka dessa områ-
den är och vilken specifik avvikelse detta innebär nämns dock inte. Företaget hävdar att det 
ständigt arbetar för att hålla en hög nivå på den finansiella informationen från företaget, 
något som det fått ett flertal utmärkelser för. Hur detta arbete bedrivs lämnas dock osagt. 
Beredningen av tillsättningen av styrelse och revisorer och även sammansättningen av den-
na beskrivs. Styrelseledamöternas uppgifter lämnas, dock utelämnas huvudsaklig utbildning 
och arbetslivserfarenhet, liksom i föregående företag. Ingen information förutom namn på 
revisorn lämnas. Utförliga uppgifter om styrelsens arbete under det senaste verksamhets-
året lämnas men inte i tillräckligt stor utsträckning. Fattas gör exempelvis arbetsfördelning-
en i styrelsen, liksom i övriga undersökta företag. Sammansättningen av och arbetsuppgifter 
för företagets nomineringskommitté beskrivs. Information saknas dock om beslutanderät-
ten för denna kommitté och även respektive ledamots närvaro vid sammanträden. Uppgif-
ter om verkställande direktör lämnas, dessa är dock inte fullständiga Var respektive beslut 
kring ersättning fattas beskrivs i årsredovisningen, medan principerna för ersättning ute-
lämnas. Incitamentsprogram där de anställda erbjuds att köpa konvertibla skuldebrev be-
skrivs, dock framgår inte om några aktierelaterade incitamentsprogram existerar i företaget. 
Företaget inkluderar ingen rapport från styrelsen av den interna kontrollen i företaget.  

4.1.4 Wedins Skor & Accessoarer 
Företaget i sko- och accessoarbranschen med ett börsvärde på ca 480 miljoner SEK per 
den 31 augusti 2005 och noterat på börsens O-lista omfattas inte av kravet på att tillämpa 
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Svensk kod för bolagsstyrning. Företaget nämner inte koden i dess årsredovisning men får 
dock anses tillämpa delar av denna, då exempelvis ett avsnitt om bolagsstyrning är inklude-
rat i årsredovisningen.  

Avsnitt om bolagsstyrning är inte fullständigt. Det framgår inte av rapporten om denna är 
granskad av företagets revisorer. Företaget nämner inte heller om koden tillämpas eller inte 
och därmed inte heller vilka avvikelser från koden som företaget gör och skäl till dessa av-
vikelser. Styrelsens arbete med att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen 
framgår inte heller av årsredovisningen. Däremot beskrivs beredningen av tillsättningen av 
styrelse, dock inte tillsättningen av revisorer. Även om sammansättningen av valberedning-
en lämnas uppgifter. Näst intill fullständiga upplysningar om företagets styrelse lämnas: en-
dast arbetslivserfarenhet och i vissa fall utbildning utelämnas. Uppgifterna om bolagets re-
visor är knapphändiga och omfattar endast namn, byrå och när denne valdes till revisor. 
Kompetens, oberoende och omfattning av tjänsten beskrivs inte. Styrelsens arbetsordning, 
arbetsfördelning och hur många gånger denna har sammanträtt under året finns angivet, 
däremot inte vilka styrelseledamöter som varit närvarande vid dessa möten. Nominerings-
kommittéen i företaget får anses vara ett styrelseutskott. Endast sammansättningen av detta 
utskott beskrivs, ingen övrig information lämnas. Om verkställande direktör och dennes 
uppdrag finns fullständig information. Principer för ersättning och anställningsvillkor för 
bolagsledningen finns beskrivna. Den enda information som utelämnas på denna punkt är 
huruvida dessa principer avviker från tidigare års principer. Om incitamentsprogram an-
vänds i företaget framgår inte av årsredovisningen och styrelsen lämnar inte heller någon 
rapport om intern kontroll. 

4.1.5 RNB Retail and Brands 
Företaget inom beklädnadsbranschen med ett börsvärde som understeg tre miljarder SEK 
per den 31 augusti 2005, noterat på börsens O-lista nämner inte Svensk kod för bolagsstyr-
ning i sin årsredovisning. Företaget finns inte heller inom kodens målgrupp men kommer 
eventuellt att göra det i framtiden. 

I årsredovisningen bifogas ingen bolagsstyrningsrapport. Då företaget inte anger om det 
avser att tillämpa koden eller inte finns inte heller eventuella avvikelser angivna. Årsredo-
visningen diskuterar inte heller på vilket sätt styrelsen arbetar med att säkerställa kvaliteten 
på den finansiella informationen. Beredningen av tillsättningen av styrelse och även sam-
manställningen av denna diskuteras. Val av revisorer nämns dock inte. Styrelseledamöter-
nas personliga uppgifter lämnas, dock fattas information kring utbildning och arbetslivser-
farenhet. Personlig information kring revisor inkluderas, likaså när denna valdes. Informa-
tion kring revisors uppgifter och omfattningen av dessa, samt kompetens och oberoende 
saknas dock. Arbetsordningen i företagets styrelse anges följa aktiebolagslagens krav på ar-
betsfördelning och rapportering och beskrivs relativt utförligt. Information kring ledamö-
ters närvaro saknas. Under styrelsen finns tre utskott vars arbetsuppgifter finns beskrivna i 
årsredovisningen. Endast ett utskott har information kring sammansättningen i detta och 
beslutanderätten anges inte i något av utskotten. Information om bolagets VD delges i års-
redovisningen, dock inte om VDs utbildning och arbetslivserfarenhet. Principer för ersätt-
ning till bolagets ledning diskuteras, dock ej övriga anställningsvillkor och inte heller huru-
vida dessa principer avviker från tidigare antagna principer. Incitamentsprogram diskuteras 
överhuvudtaget inte i årsredovisningen och inte heller intern kontroll.  
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4.2 Huvudstudie – enkätutskick 
Av de 191 företag noterade på Stockholmsbörsens A- och O-listor som ingick i undersök-
ningen föll 46 företag bort på grund av skäl som diskuterats ovan. Av de kvarvarande 145 
valde 43 företag att medverka i undersökningen, vilket gav en svarsfrekvens på ca 30 %. Av 
de 43 medverkande företagen är sex bolag noterade på börsens A-lista och 37 bolag note-
rade på O-listan. Fem av dessa 37 företag har ett börsvärde som överstiger tre miljarder 
och bör därmed tillämpa koden. Totalt bör alltså 11 av de medverkande företagen (i fort-
sättningen även kallade ”de större företagen”) tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.  

Ur respondenternas svar kan författarna urskilja ett antal olika branscher. De dominerande 
branscherna, där flest svar erhölls, är IT-, läkemedels- och finansbranscherna. Dessa har 
författarna valt att närmare jämföra och analysera för att observera trender och likartade 
beteenden. Dessa presenteras sist i kapitlet. Övriga branscher, där endast tre svar eller färre 
erhölls, är olika industriföretag, konsultbolag, verkstäder, fordonsbranschen, konfektyr, 
tjänsteföretag, data- och telekomtjänster, mäklare, handelsföretag, klädföretag och FoU-
bolag.  

 
Fråga 1: Tillämpar Ert företag Svensk kod för bolagsstyrning? 
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Figur 4.2.1 - Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning 

 
Majoriteten av de deltagande företagen anger att de på något sätt tillämpar Svensk kod för 
bolagsstyrning. Intressant att notera i denna fråga är att endast två respondenter angav att 
de tillämpar koden helt, detta trots att enkäten besvarades av sex företag på A-listan och av 
fem företag på O-listan med ett börsvärde över tre miljarder, som därmed borde tillämpa 
koden. Inget av de större företagen svarade dock att de inte alls tillämpade koden. En re-
spondent från A-listan som svarade att koden tillämpades i stora drag motiverade svaret 
med att koden ska börja tillämpas under året. Av de mindre företagen anger ett bolag att 
det tillämpar koden till fullo, fem i stora drag, 14 att koden tillämpas delvis och 12 svarar 
att de inte alls tillämpar koden. En respondent från ett mindre företag som svarat att koden 
delvis tillämpas anger att de räknar med att vara helt anpassade till koden då företagets bo-
lagsstämma hålls i december. Flera respondenter från mindre företag angav att de i stora 
drag eller delvis tillämpade koden. En motivering till detta var att bolaget tillämpade vissa 
delar frivilligt därför att dessa var av större värde för att ge god information till ägarna. En 
respondent anger att företaget tillämpar koden i så stor utsträckning att det inte innebär 
några extra kostnader eller nackdelar. En respondent anger att bolaget ”influerats” av ko-
den, en annan att bolaget försöker eftersträva att följa kodens ”anda”. Andra företag strävar 
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på sikt efter att tillämpa koden trots att de för närvarande har ett börsvärde på under 3 mil-
jarder SEK.  

Frågan besvarades av samtliga respondenter, det vill säga 43.  

Fråga 2: Lyder företaget under Sarbanes-Oxley Act? 
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Figur 4.2.2 - Tillämpning av Sarbanes-Oxley Act 

 
Endast två av respondenterna lyder under amerikanska Sarbanes-Oxley Act. En av respon-
denterna anger att de tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning fullt ut trots att bolaget har 
ett marknadsvärde som understiger tre miljarder SEK. Det andra företaget är även det för 
litet för att vara tvungen att tillämpa den svenska koden och gör endast detta till viss del. 
En respondent anger att företaget inte lyder under Sarbanes-Oxley Act men att det indirekt 
påverkas då några av företagets kunder kräver efterlevnad. Övriga företag lyder inte under 
Sarbanes-Oxley Act och påverkas inte av denna i någon större utsträckning.  

Frågan besvarades av 42 respondenter. 1 respondent valde att inte besvara frågan. 

Fråga 3: Har företaget valt att ge ut en bolagsstyrningsrapport? 
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Figur 4.2.3 - Utgivning av bolagsstyrningsrapport 

 
Undersökningen visar att majoriteten av företagen inte väljer att ge ut någon bolagsstyr-
ningsrapport. 21 av de 22 nekande bolagen är mindre bolag. 11 av de mindre bolagen väljer 
alltså att ge ut en bolagsstyrningsrapport i någon form. Värt att notera är att tre responden-
ter angav att företaget ger ut en fullständig rapport, trots att endast två företag tillämpar 
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koden till fullo. En respondent anger att en del av denna information istället finns intagen i 
förvaltningsberättelsen. Ett annat företag meddelade att de inte har gett ut någon rapport 
utan att de avvaktar och följer utvecklingen. Ett företag som anger att de ger ut en i stora 
drag fullständig rapport menar att det inte finns någon anledning att inte göra det. Företa-
get har ett marknadsvärde på över tre miljarder SEK och bör därför följa denna regel. En 
respondent som anger att de inte har gett ut någon bolagsstyrningsrapport anger att detta 
kommer att förändras inför bolagsstämman i december.  

Frågan besvarades av samtliga respondenter.  

Fråga 4: Har företaget valt att ge ut en rapport om intern kontroll från styrelsen? 
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Figur 4.2.4 - Utgivning av rapport om intern kontroll 

 
Majoriteten av respondenterna anger att företagen inte har valt att ge ut styrelsens rapport 
om intern kontroll. Åtta av de större företagen och sju av de mindre företagen har valt att i 
någon form ge ut en rapport om intern kontroll. Tre respondenter, som alla svarade att re-
spektive företag kommer att ge ut en rapport med viss information, anger att de har valt att 
följa uttalandet om intern kontroll utgivet av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Uttalan-
det innebär att företaget endast anger hur den interna kontrollen är organiserad (Kollegiet 
för svensk bolagsstyrning, 2005). En annan respondent, som även den svarade att en rap-
port med viss information kommer att ges ut, förklarar att den öppna informationen i sty-
relsens rapport är positiv. Respondenten påpekar även att frågan är mycket större än vad 
många inser och att det kommer att ta tid för företagen att införa nödvändig dokumenta-
tion och rutiner för intern kontroll på en tillfredsställande nivå. Det kommer alltså att dröja 
innan företagen kan ge ut en fullständig rapport om intern kontroll. En annan respondent, 
som anger att företaget ger ut en rapport med viss information, förklarar att rapporten är 
något företaget arbetar med internt men att de har valt att inte gå ut med rapporten externt. 
En respondent som svarar att företaget överhuvudtaget inte ger ut någon rapport om in-
tern kontroll anger att detta förekommer som en kommentar i företagets årsredovisning.  

Frågan besvarades av samtliga respondenter.  
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Fråga 5: Lämnar företaget upplysningar om på vilket sätt styrelsen säkerställer  

               kvaliteten i den finansiella rapporteringen? 
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Figur 4.2.5 - Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering 

 
Intressant att notera är att företagen i ganska stor utsträckning (32 jakande svar i förhållan-
de till 11 nekande, varav två är större företag) lämnar upplysningar om på vilket sätt styrel-
sen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen, trots att endast 15 respondenter 
ger ut styrelsens rapport om intern kontroll i någon form. Två respondenter som svarat 
nekande på frågan om företagen ger ut en rapport om intern kontroll anger att viss sådan 
information finns som del i årsredovisningen istället. En respondent förklarar att styrelsen 
diskuterar delårs- och årsbokslut med företagets revisorer och ger direktiv om policies i vis-
sa finansiella frågor. Två respondenter anger att företaget har revisionsutskott. I det ena fö-
retaget rapporterar revisorerna årligen revisionen direkt till styrelsen (revisionsutskottet, då 
detta består av styrelsen i sin helhet) och i det andra bolaget har revisorerna löpande kon-
takt med VD och CFO. I detta företag finns även en rapportgrupp som arbetar med den 
finansiella rapporteringen.  

Frågan besvarades av samtliga respondenter.  

Fråga 6: Lämnar företaget upplysningar om hur bolaget kommunicerar med  

               revisorn? 
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Figur 4.2.6 - Upplysningar om kommunikation med revisor 

 
I relativt stor utsträckning lämnar företagen upplysningar i någon form om hur bolaget 
kommunicerar med revisorn (35 jakande svar jämfört med 8 nekande, som alla är mindre 
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företag). Tre respondenter, som anger svaret att de i stora drag lämnar upplysningar om 
detta, förklarar att information finns angiven i beskrivningen av revisionsutskottets arbete. 
En av dessa respondenter förklarar vidare att revisionsutskottet regelbundet träffar reviso-
rerna och att utskottet sedan håller styrelsen informerad om de genomgångar som har 
skett. Dessutom träffar revisorerna hela styrelsen vid ett antal tillfällen under räkenskaps-
året. Ett företag förklarar att det i stora drag lämnar fullständiga uppgifter om hur bolaget 
kommunicerar med revisorn men att detta endast görs i form av kommentarer i årsredo-
visningen.  

Frågan besvarades av samtliga respondenter.   

Fråga 7: Lämnar företaget information om sammansättningen av bolagets  

               valberedning?  
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Figur 4.2.7 - Sammansättning av valberedning 

 
Majoriteten av respondenterna svarar att de till fullo lämnar information om sammansätt-
ningen av bolagets valberedning. De större företagen lämnar alla information om valbered-
ningen i någon form. En respondent anger att informationen framgår av kallelsen till bo-
lagsstämman, en annan att den framgår av offentliga bolagsstämmoprotokoll. Båda respon-
denterna anger att bolaget till fullo lämnar information om bolagets valberedning i enlighet 
med koden. En tredje respondent anger att bolaget inte har någon valberedning utan att 
styrelsen sköter sin egen nominering. Därför lämnar bolaget ingen information överhuvud-
taget om sammansättningen av valberedningen.  

Frågan besvarades av samtliga respondenter.   
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Fråga 8: Lämnar företaget uppgifter om styrelsen i enlighet med koden? 
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Figur 4.2.8 - Uppgifter om styrelsen 

 
Endast ett mindre företag svarade nekande på frågan om företaget lämnar uppgifter om 
styrelsen i enlighet med koden. Ett företag, vars börsvärde understiger tre miljarder SEK 
och som därmed inte behöver tillämpa koden, anger att de lämnar en del uppgifter om sty-
relsen. Motiveringen till detta är just att koden inte är tvingande för dem men att de i årsre-
dovisningen lämnar de uppgifter som krävs enligt IFRS, ÅRL och noteringsavtal om styrel-
sen. En respondent förklarar att företaget följer den finska koden/praxisen och att denna i 
stora drag överensstämmer med den svenska. Då den svenska koden inte är tvingande för 
bolaget lämnar de endast en del uppgifter om styrelsen.  

Frågan besvarades av samtliga respondenter.   

Fråga 9: Lämnar företaget uppgifter om verkställande direktör i enlighet med  

   koden? 
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Figur 4.2.9 - Uppgifter om verkställande direktör 

 
Alla företag i undersökningen lämnar någon form av uppgifter om verkställande direktör, 
bortsett från respondenten som valt att inte ha någon åsikt i frågan. En respondent som 
nämndes ovan svarade även här att då företaget inte är tvingade att tillämpa koden lämnar 
de endast uppgifter som krävs enligt IFRS, ÅRL och noteringsavtal om verkställande direk-
tör.  



 Empiri 

 34

Frågan besvarades av samtliga respondenter.  

Fråga 10: Anger företaget de av bolagsstämman antagna principerna för ersättning  

                och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen och övrig information  

                om dessa principer och villkor?  
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Figur 4.2.10 - Principer för ersättning och anställningsvillkor för ledning 

 
10 av de större företagen har valt att i någon form lämna information om principer för er-
sättning och anställningsvillkor för ledningen och endast ett av de större företagen har valt 
att inte ha någon åsikt i frågan. Ett mindre företag som valt att inte svara utan att istället 
lämna en motivering anger att de principer som tidigare gällt för bolagsledningen redovisas 
i 2005 års årsredovisning. Numera ska dessa principer beslutas av bolagsstämman och 
kommer därför att tas upp på 2006 års bolagsstämma, vilket framgår av företagets kallelse. 
Den andra respondenten som valde att inte besvara frågan anger att villkoren för ersättning 
till bolagsledningen och övriga anställningsvillkor inte fastställs av bolagsstämman utan av 
ersättningskommittén. Ytterligare en respondent anger att ersättning till bolagsledningen 
inte beslutas av bolagsstämman. Istället anser företaget att det är styrelsens ansvar att tillsät-
ta och avlöna VD och dessutom att fastställa principer för ersättning till bolagsledningen. 
Företaget lämnar därför ingen information i frågan. En fjärde respondent förklarar att all 
information finns men att stämman inte har beslutat om denna. En femte respondent anger 
att bolagsstämman för 2006 ännu inte har ägt rum och att denne därför inte kan ha någon 
åsikt i frågan.  

Frågan besvarades av 41 respondenter. De båda respondenterna som valde att inte besvara 
frågan har istället lämnat motiveringar.  
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Fråga 11: Lämnas uppgifter om aktie- och aktiekursrelaterade  

                 incitamentsprogram för styrelse och ledning? 
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Figur 4.2.11 - Uppgifter om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 

 
Alla av de stora företagen och majoriteten av de små företagen lämnar fullständiga uppgif-
ter om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelse och ledning. En re-
spondent som anger att de i stora drag lämnar uppgifter om incitamentsprogram anger att 
de följer kraven i IFRS, ÅRL och noteringsavtal, eftersom de inte är tvungna att följa ko-
den. 

Frågan besvarades av samtliga respondenter.  

Fråga 12: Vad är Din åsikt avseende informationskraven i bolagskoden?  

     Är informationskraven: 
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Figur 4.2.12 - Åsikt om krav i Svensk kod för bolagsstyrning 

 
En respondent som svarat att kodens krav är alltför långtgående anger att 90 % av koden är 
bra men att vissa delar är verklighetsfrämmande. Denne förklarar att han/hon har hört 
Erik Åsbrink (Kodgruppens ordförande, förf. anm., Justitiedepartementet, 2004) säga ”det 
var inte så vi menade”, när han insåg vad koden innebar i verkligheten för ett visst bolag. 
Respondenten som valde att lämna två svar, både alltför långtgående och tillräckliga krav, 
menar att koden inom vissa områden är alltför långtgående medan de inom andra är till-
räckliga. En respondent som anger att kraven är tillräckliga förklarar att koden i några fall 
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är alltför långtgående men att den trots allt är förnuftig eftersom principen följ eller förklara 
ska tillämpas. En annan respondent, som svarat att kraven är alltför långtgående, menar att 
koden innebär en stor administrativ belastning för ett mindre bolag. Respondenten förkla-
rar vidare att kodens regler inte är anpassade för ett mindre bolag och att vissa regler blir 
konstlade att försöka följa. I likhet med denna respondent svarar en annan, som även den 
angett att kraven är alltför långtgående, att informationskraven är väl utförliga för ett litet 
bolag och att de orsakar en onödig administrativ börda för bolaget. Denna respondent me-
nar att en strävan efter att följa riktlinjerna i koden kunde vara tillräckligt och att informa-
tionskraven kunde ha sluppits. Ännu en respondent som anger att kraven är alltför långtgå-
ende menar att koden har tillkommit i kontrast till det värdeskapande förändringsarbete 
som skett tidigare. Företaget menar att det som ska regleras enligt koden sedan tidigare 
finns lagstadgat och att om lagen hanteras med förnuft och implementeras som den bör 
finns det inget behov av ”den detaljstyrning och rigiditet som koden innebär”. Bolaget me-
nar även att koden mest framstår ”som ett instrument för tjänstemän som tagit på sig ägar-
hatten och behöver en käpp att stödja sig på”. Denne menar att ägarkollektivet till viss del 
har grävt sin egen grav genom exempel på dålig bolagsstyrning.  

Värt att notera är att majoriteten av de större bolagen anser att kraven i koden är tillräckli-
ga. Tre av dem anger att kraven är alltför långtgående och resterande svar inom samma 
svarsalternativ kommer från de mindre bolagen, närmare bestämt 13 stycken. Av de mindre 
bolagen anger fler att kraven är alltför långtgående än att de är tillräckliga. Det är även in-
tressant att ingen respondent anger att kraven är delvis tillräckliga eller otillräckliga. De re-
spondenter som inte har någon åsikt i frågan utgörs nästan uteslutande av mindre företag.  

Frågan besvarades av samtliga respondenter. En av respondenterna valde dessutom att 
ange två svar, därav 44 svar.   

Fråga 13: Hur uppfattar Du nyttan av bolagskoden?   
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Figur 4.2.13 - Nyttan med Svensk kod för bolagsstyrning 

 
En respondent som valt att inte besvara frågan anger att det finns en liten nytta med koden. 
Den andra respondenten som valt att inte svara menar att det är positivt med något liknan-
de koden men att den i dess nuvarande utformning är alltför långtgående i sina krav. En re-
spondent anger att dennes förhoppning är att det finns relativt stor nytta av koden men att 
det idag finns en alltför stor detaljnivå inom vissa områden. Ytterligare en respondent me-
nar att koden har relativt stor nytta och att den, förutsatt att den är korrekt införd, är till 
nytta både internt och externt. Denne påpekar även att SOX-versionen riskerar att byråkra-
tisera en del verksamheter. Ett företag, som anser att koden har relativt stor nytta, anser att 
nyttan beror på storleken på bolaget och om värdet av implementeringen överstiger nyttan. 
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Respondenten menar att koden kan göra relativt stor nytta i ett stort bolag men att den i ett 
litet bolag mest blir en ökad börda i administration och informationsgivning. Respondenten 
tror inte heller att koden innebär någon större förändring för styrelsens sätt att arbeta i 
mindre bolag. En respondent som svarat att koden gör relativt stor nytta påpekar att öp-
penhet även ger förtroende. En respondent som menar att koden gör stor nytta förklarar 
att denna utgör en viktig del av reglerna på den svenska kapitalmarknaden. Att koden byg-
ger på principen följ eller förklara anser respondenten är positivt, då företaget måste förkla-
ra alla avvikelser från koden. Företaget faller inte under kodens tvingande krav men har 
trots detta valt att följa koden. Anledningen till detta, menar respondenten, är att det sätter 
en tydlig kvalitetsstämpel på bolaget. En respondent som menar att koden har relativt stor 
nytta menar att ambitionen är rätt men att alltför stor fokus ligger på att ”ta fast tjuven” 
(med hänvisning till Enron-fallet). Respondenten menar att det finns många andra möjlig-
heter med koden och att den som helhet är bra men att vissa delar kan ifrågasättas.  

Intressant att notera är att av de företag som är noterade på A-listan och de som är notera-
de på O-listan med ett börsvärde på över tre miljarder svarar sju respondenter att de ser en 
relativt stor nytta med koden. Tre företag anger att de inte har någon åsikt och endast en 
respondent ser ingen nytta med koden. Majoriteten av de bolag som är tvungna att tillämpa 
koden anser alltså att koden har relativt stor nytta och samma relation kan utläsas i den to-
tala mängden svar. Av de företag som inte tillämpar koden har majoriteten dock ingen 
åsikt. En stor andel anser dock att nyttan med koden är relativt stor.  

Frågan besvarades av 40 respondenter. 1 respondent erhöll aldrig frågan då denna fallit 
bort ur dokumentet och två respondenter svarade endast med motivering.  

4.2.1 Sammanställning utifrån branschindelning 
Bland deltagande företag kunde författarna urskilja tre branscher. 4-7 svar erhölls inom var-
je bransch och dessa svar presenteras nedan utifrån respektive bransch. Att behandla alla 
enkätens frågor inom de tre branscherna hade blivit alltför omfattande och författarna har 
därför valt ut några av de viktigaste frågorna och fokuserar på dessa nedan. Likaså görs 
sammanställningen av svaren utifrån branschindelning endast i begränsat format, då avsnit-
tet annars hade blivit alltför omfattande. De utvalda frågorna är Tillämpning av Svensk kod för 
bolagsstyrning, bolagsstyrningsrapport, styrelsens rapport om intern kontroll, kodens krav och slutligen 
nyttan av Svensk kod för bolagsstyrning.  

IT-branschen 

Bland företag som är verksamma inom IT, närmare bestämt sju företag varav ett större fö-
retag, svarar två företag att de tillämpar koden i stora drag, två företag att de tillämpar den 
delvis och tre att de inte alls tillämpar koden. Det större företaget tillämpar koden delvis. 
Det är dock endast ett av företagen, ett mindre företag, som faktiskt ger ut en bolagsstyr-
ningsrapport. Denna rapport innehåller dessutom endast viss information. Likaså är det 
endast ett företag som ger ut styrelsens rapport om intern kontroll, detta med viss informa-
tion. Det är dock inte samma företag som ger ut de båda rapporterna men det är ett av de 
mindre företagen. Fyra av företagen anser att kraven i koden är alltför långtgående, två an-
ser att de är tillräckliga och ett företag valde att inte ha någon åsikt i frågan. Det större före-
taget svarar att kraven är tillräckliga. Ett företag uppfattar att nyttan med koden är stor, två 
att nyttan är relativt stor, däribland det större företaget. Ett företag svarade liten nytta me-
dan två företag valde att inte ha några åsikter. Ett företag erhöll aldrig frågan då denna föll 
bort ur dokumentet.  
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Läkemedelsbranschen 

Bland företag som är verksamma inom läkemedelsbranschen, fem till antalet varav ett är ett 
större företag. Det större företaget anger att de i stora drag tillämpar svensk kod för bo-
lagsstyrning, två mindre företag svarar att de delvis tillämpar koden och två anger att de 
inte alls tillämpar den. Företaget som anger att de i stora drag tillämpar koden svarar även 
att de ger ut en bolagsstyrningsrapport med viss information, likaså de två företagen som 
delvis tillämpar koden. Övriga två, som överhuvudtaget inte tillämpar koden, ger inte heller 
ut någon bolagsstyrningsrapport. Det större företaget svarar att de ger ut styrelsens rapport 
om intern kontroll med viss information. De två följande företagen ger även de ut rappor-
ten om intern kontroll, en i stora drag fullständig rapport och en rapport innehållande viss 
information. De två sistnämnda, som inte tillämpar koden, ger inte ut någon rapport. De 
tre företag som tillämpar koden i någon form anser att kraven ställda i koden är tillräckliga 
och två av dem, däribland det större företaget, uppfattar att koden gör relativt stor nytta. 
Det tredje anser dock att koden inte gör någon nytta, detta trots egen tillämpning. De två 
som inte tillämpar den anser att kraven är alltför långtgående och har ingen åsikt i frågan 
huruvida koden har någon nytta.  

Finansbranschen 

Bland finansföretagen, närmare bestämt fem bolag anger två större företag att de i stora 
drag tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Övriga företag är noterade på O-listan och 
har ett marknadsvärde som understiger tre miljarder. Två svarar att de delvis tillämpar den 
och en att det överhuvudtaget inte tillämpar koden. De två större företag som svarade att 
de i stora drag tillämpar koden anger även att de ger ut en i stora drag fullständig bolags-
styrningsrapport. De två bolag som delvis tillämpar den ger inte ut någon bolagsstyrnings-
rapport. Det sistnämnda företaget, som inte tillämpar koden, ger dock ut en i stora drag 
fullständig rapport. Vad gäller styrelsens rapport om intern kontroll ger de två större före-
tagen som i stora drag tillämpar koden ut en i stora drag fullständig rapport. De övriga fö-
retagen ger inte ut någon rapport, trots delvis tillämpning av koden. Av de större företagen 
anger ett av dem att kodens krav är alltför långtgående och det andra att kraven är tillräckli-
ga. Även bland de mindre företagen går åsikterna isär, där ett företag anger att kraven är 
alltför långtgående, ett annat att de är tillräckliga och ett tredje väljer att inte ha någon åsikt. 
Ett av de större företagen anger att det inte finns någon nytta med denna. Det andra större 
företaget anger som motivering till frågan att lagstiftningen på området räcker och att ko-
den förespråkar detaljstyrning, något som inte behövs. Av de företag som delvis tillämpar 
koden anser det ena att koden inte har någon nytta och det andra företaget att den har rela-
tivt stor nytta. Det företag som har valt att inte alls tillämpa koden har ingen åsikt i frågan.  



 Analys 

 39

5 Analys 
Kapitlet innehåller en analys av den empiriska undersökningen, där det empiriska resultatet diskuteras och 
analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Även författarnas egna tankar kring ämnet presenteras.  

5.1 Förstudie 
Två av företagen i förstudien omfattas av kravet på att tillämpa Svensk kod för bolagsstyr-
ning, nämligen Clas Ohlsson och Lindex. Lindex har valt att till fullo tillämpa koden och de 
delar som ännu inte har implementerats arbetas med under året. Clas Ohlsson å andra sidan 
tillämpar inte kodens alla regler och anger varken avvikelser eller motiveringar till dessa. In-
tressant här är att koden är tvingande för dem båda men att de trots detta faktum har valt 
olika vägar. Ett mindre företag noterat på O-listan, SkiStar, omfattas inte av kodens tving-
ande krav. Detta företag tillämpar däremot stora delar av koden och de områden som inte 
finns implementerade sedan tidigare utvärderas under året för att senare åtgärdas. Wedins 
och RNB Retail and Brands, två mindre företag på O-listan, avser dock inte att tillämpa 
koden då inget av företagen är tvungna att göra det.  

I förstudien kan urskiljas en bransch, nämligen kläd-, sko- och accessoarbranschen. Förfat-
tarna kan dock inte urskilja något samband mellan de tre företagen inom branschen, då 
Lindex har valt att till fullo tillämpa koden medan Wedins och RNB har valt att avstå. Ett 
antagande som kunde ha gjorts innan den empiriska undersökningen var att företag inom 
samma bransch drevs av likartade krafter och därmed väljer att agera på likartade sätt, nå-
got som skulle skapa imiterande förändringar mellan företagen. Författarna kan dock inte 
urskilja några imiterande förändringar inom denna bransch då tillämpningen av koden skil-
jer sig åt. Lindex tillämpning av koden följer snarare av en regulativ förändring, i form av 
ett tvingande regelverk framfört av staten, något som de båda övriga företagen undslipper. 
Även Clas Ohlsson bör känna av detta tryck från staten, något som förvånansvärt nog inte 
verkar ha skett. Företaget anger visserligen att de i skrivande stund har en väl fungerande 
bolagsstyrning och att koden inte kommer att innebära några större förändringar men vid 
närmare granskning framkommer att så inte är fallet. Påståendet om en fungerande bolags-
styrning kan i och för sig påvisa att ett tryck från statligt håll har upplevts men om inte en 
förändring sker kan det skada den legitimitet företaget trots allt strävar efter, en strävan 
som påståendet faktiskt torde innebära. SkiStar har å andra sidan valt att tillämpa stora de-
lar av koden och att arbeta med de områden där koden inte tillämpas. I likhet med Lindex 
tillämpning kan detta arbete förmodligen härledas till en regulativ förändringsfaktor då fö-
retagets aktuella marknadsvärde överstiger tre miljarder och att företaget vid nästkomman-
de bokslut kommer att vara tvunget att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Wedins och 
RNB verkar inte ha upplevt tryck varken från allmänheten eller från staten och arbetar inte 
med att försöka öka företagens legitimitet via bolagsstyrningsarbete. Företagen anser för-
modligen inte att nyttan med arbetet, i form av exempelvis ökad legitimitet på marknaden, 
överstiger kostnaden för en implementering.  

De fem företagen i förstudien tillämpar alla kodens regel 5.1.4 i någon omfattning. Regeln 
omfattar bland annat uppgifter om valberedning, styrelse, revisor, VD, principer för ersätt-
ning och incitamentsprogram. Det får dock antas att denna tillämpning av koden är näst in-
till en tillfällighet, då flertalet av de uppgifter som ska lämnas är lagstadgade sedan tidigare. 
Det finns därmed en bakomliggande indirekt regulativ förändringsfaktor till denna tillämp-
ning som inte direkt härstammar från koden. På detta område kan koden därför inte anses 
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ha haft någon större påverkan på företagens årsredovisningar då denna påverkan har upp-
kommit tidigare.  

Trots tillämpning eller delvis tillämpning av koden har inget av de fem undersökta företa-
gen valt att ge ut styrelsens rapport om intern kontroll. Detta beror förmodligen till stor del 
på att en sådan rapport är resurs- och tidskrävande att ta fram. Det tar tid för företagen att 
formalisera de processer som behövs för att ta fram en tillförlitlig rapport om intern kon-
troll. Att fyra av företagen väljer att ge ut en bolagsstyrningsrapport, och inget företag sty-
relsens rapport om intern kontroll, tror författarna även beror på att den förstnämnda in-
nehar större tyngd hos allmänheten och har ett större legitimitetsvärde än rapporten om in-
tern kontroll. Detta på grund av att författarna anser att bolagsstyrningsrapporten inbegri-
per mer och är mer generell än rapporten om intern kontroll. Dessutom har bolagsstyrning 
som koncept varit aktuellt efter företagsskandalerna och har debatterats flitigt och förfat-
tarna tror därför att ett företag som aktivt ägnar sig åt att utmärka sig inom detta område 
får ökat förtroende på marknaden.  

5.2 Huvudstudie 

5.2.1 Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning 
Av de 43 respondenterna borde 11 företag tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning helt. 
Trots detta anger endast två av företagen att de faktiskt tillämpar koden till fullo. Övriga 
nio respondenter svarar att de i stora drag eller delvis tillämpar koden. En respondent ger 
motiveringen att företaget kommer att börja tillämpa koden under året. Författarna tror att 
detta gäller ett stort antal av de företag som borde börja tillämpa koden och att deras inten-
tion är att den ska vara implementerad inför nästkommande bolagsstämma. Författarna 
menar att de större företagen upplever ett tryck från allmänheten och ett politiskt tryck att 
implementera koden och att en regulativ förändring därför kommer att ske, även om denna 
förändring sker i en utdragen process. Då tid och resurser krävs för att implementera ko-
den till fullo är processen utdragen av förklarliga skäl. Trots att företagen upplever ett poli-
tiskt tryck att implementera koden tror författarna att företagen även måste uppfatta förde-
larna och nyttan med koden ur ett ekonomiskt perspektiv. För att få ökad legitimitet på 
marknaden måste implementeringen vara försvarlig utifrån ett tids- och kostnadsperspek-
tiv, då implementeringen kanske annars har motsatt effekt.  

Förvånansvärt nog har majoriteten av de mindre företagen (det vill säga företag på O-listan 
vars börsvärde understiger tre miljarder SEK) valt att följa delar av koden trots att de inte 
är tvungna. En stor andel mindre företag väljer dock att överhuvudtaget inte tillämpa ko-
den, något som inte är speciellt förvånande då en implementering är resurskrävande. I förs-
tudien kunde en antydan till detta beteende urskiljas då de mindre företagen överhuvudta-
get inte nämner koden i sina årsredovisningar. De tillämpande företagen anser dock att bo-
laget tillämpar delar därför att de är av värde för aktieägarna och att de försöker eftersträva 
kodens anda. Författarna vill härleda detta beteende till imiterande förändringar då företa-
gen väljer att följa de större bolagens beteende. En förklaring till detta kan vara att de större 
bolagen är framgångsrika och har uppnått en viss legitimitet på marknaden, något som de 
mindre företagen eftersträvar. Att koden inte har implementerats till fullo kan troligtvis 
förklaras med problem att uppbringa tillräckliga resurser och att en fullständig implemente-
ring inte är försvarlig gentemot aktieägarna. Möjligtvis skulle de mindre företagens imple-
mentering av koden kunna ha påverkats av styrelseproffs. Styrelseproffs sitter ofta i ett fler-
tal styrelser och tar naturligtvis med sig erfarenheter och kunskaper med sig från alla dessa 
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styrelser. Styrelseproffs som sitter i både större och mindre företag skulle därför kunna på-
verka mindre företag att implementera koden, då detta har gjorts med framgång i de större 
företagen styrelseproffset är involverat i. Detta skulle i så fall vara en normativ förändring 
som kommer av professionens, det vill säga styrelseproffsens, påverkan. Författarna kan 
dock inte styrka detta påstående då de inte har kännedom om företagens sammansättning 
av styrelser och framförallt inte styrelseledamöternas bakgrunder. Likaså skulle valet av re-
visionsbyrå och revisor kunna påverka företagens vilja eller ovilja att implementera koden, 
beroende på revisorns egna erfarenheter av koden. Dock kan inte heller detta påstående 
styrkas eftersom företagens val av revisorer är okända för författarna och dessutom reviso-
rernas bakgrund. Författarna vill dock vidhålla vid den eventuella normativa effekt dessa 
förhållanden kan ha på företagens tillämpning av koden.  

5.2.2 Sarbanes-Oxley Act 
Endast två av respondenterna lyder under den amerikanska Sarbanes-Oxley Act. Det är 
dock endast det ena av dessa företag som helt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Att 
lyda under den amerikanska akten betyder därför inte nödvändigtvis att företaget följer de 
svenska regler som har satts upp med hjälp av koden. Författarna ser därmed inget direkt 
samband mellan det amerikanska och det svenska regelverket, något som kunde ha antagits 
innan undersökningen gjordes. Det måste dock påpekas att underlaget för en sådan be-
dömning i denna undersökning är svagt.  

5.2.3 Bolagsstyrningsrapport och rapport om intern kontroll 
21 av respondenterna anger i studien att de ger ut en bolagsstyrningsrapport i någon form 
medan 15 respondenter anger att de ger ut en rapport om intern kontroll. Av de sistnämn-
da ger inte något företag ut en fullständig rapport och färre företag ger ut en i stora drag 
fullständig rapport om intern kontroll än en rapport om bolagsstyrning. Samma förhållande 
kan utläsas för de mindre företagen och även i förstudien. Författarna anser att utgivningen 
av bolagsstyrningsrapporter till stor del baseras på imiterande förändringar då företagen 
väljer att avvakta och invänta övriga företags beteenden. En respondent påpekade just det-
ta. Då rapporten är resurskrävande kan det av naturliga skäl vara logiskt att vänta och iaktta 
reaktionerna från marknaden, speciellt för de mindre bolagen i undersökningen som i liten 
utsträckning ger ut en bolagsstyrningsrapport. Att fler företag väntar med att ge ut styrel-
sens rapport om intern kontroll än en bolagsstyrningsrapport tror författarna kommer av 
samma anledningar som diskuterats ovan. Författarna nämnde då att bolagsstyrningsrap-
porten är mer omfattande och förmodligen har större tyngd hos allmänheten då ämnet bo-
lagsstyrning är aktuellt och omdiskuterat. Företagen anser förmodligen att denna rapport är 
viktigare för allmänheten och är mer förtroendeskapande än styrelsens rapport om intern 
kontroll. Det bör även påpekas att det tar tid att utveckla styrelsens rapport om intern kon-
troll och att företagen då väljer att lägga resurser på bolagsstyrningsrapporten som har ett 
större värde. Tre respondenter anger i undersökningen att de har valt att följa Kollegiet för 
svensk bolagsstyrnings uttalande om styrelsens rapport om intern kontroll, som i princip 
innebär att företagen endast behöver redogöra för hur den interna kontrollen är organise-
rad. Detta anser författarna kan vara ett försök att vinna legitimitet, då företaget utan att 
behöva tillgodose kodens alla krav ändå anses tillämpa koden då de stödjer sig på kollegiets 
uttalande.  
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5.2.4 Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering 
Elva respondenter anger att de inte lämnar upplysningar om på vilket sätt styrelsen säker-
ställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Detta anser författarna är förvånande, då 
det sedan tidigare har funnits krav på att lämna sådan information. Kravet i koden är dock 
högre än vad som angetts tidigare. Av de större företagen, som omfattas av koden, skiljer 
sig svaren åt markant. Två av företagen ger överhuvudtaget inte ut någon information på 
området, fyra svarar att de ger ut delvis fullständig information, tre respondenter att de ger 
ut i stora drag fullständig information och endast en respondent anger att de till fullo läm-
nar ut information som krävs enligt koden. Förvånansvärt nog svarar alltså två av de mind-
re företagen att de till fullo lämnar ut information om hur styrelsen säkerställer kvaliteten i 
den finansiella rapporteringen. Koden kan alltså inte sägas ha haft alltför stor genomslags-
kraft på detta område och det är svårt att urskilja något mönster i svaren. Då tillämpningen 
till hög grad skiljer sig åt mellan företagen tyder det på att företagen inte upplever något 
större tryck att faktiskt tillämpa regeln. Som diskuterats ovan tror författarna att det är en 
lång och arbetsam process för företagen att ta fram de rutiner som behövs för att säkerstäl-
la kvaliteten i rapporteringen. Liksom vad gäller styrelsens rapport om intern kontroll tror 
författarna att företagen väljer att lägga resurser på andra delar av koden då tillämpning av 
denna regel inte ger något direkt resultat eftersom det tar lång tid för företagen att ta fram 
informationen. Att lägga resurser på andra områden där tillämpning lättare kan ske bör ge 
ett högre legitimitetsvärde än att lägga resurser på en utdragen process i ett försök att till-
lämpa regeln.  

5.2.5 Kommunikation med revisor 
I stor utsträckning lämnar de undersökta företagen upplysningar om bolagens revisorer. De 
större företagen lämnar alla någon form av uppgifter om företagens revisorer. Åtta respon-
denter anger att företagen inte lämnar ut någon form av information alls men ingen av des-
sa respondenter kommer alltså från de större företagen. Förvånansvärt nog lämnar inget av 
företagen i förstudien information om hur bolaget kommunicerar med revisorn. Författar-
na kan inte se någon direkt förklaring till detta. Här får koden trots detta anses ha haft stör-
re genomslagskraft än i regler som diskuterats ovan. En trolig förklaring till detta är att 
denna information är enklare att ta fram och presentera för aktieägarna än information som 
diskuterats tidigare i analysen. En möjlig bidragande faktor till tillämpningen kan vara det 
faktum att revisionsbyråer även har varit delaktiga i de företagsskandaler som inträffat. Då 
företagen redovisar hur de kommunicerar med dessa byråer visar de prov på öppenhet, nå-
got som borde ge höjd trovärdighet på marknaden. Denna tillämpning kan därför härledas 
till regulativa förändringar i bolagen, uppkomna av ett regelverk och genomförda för att 
öka förtroendet för bolagen. Värt att notera är dock att endast två av företagen svarar att de 
till fullo lämnar information om revisorn, de resterande respondenterna som anger samma 
svar, fem stycken, kommer från mindre företag på O-listan. Även denna tillämpning tror 
författarna beror på ovan nämnda anledningar och speciellt det faktum att denna informa-
tion är enkel för bolagen att ta fram. Utan större resurser kan det lilla bolaget visa att det 
faktiskt tillämpar en del av koden och därmed höja legitimiteten på marknaden.  

5.2.6 Sammansättning av valberedning 
Förvånansvärt många respondenter anger att företagen till fullo lämnar information om 
sammansättningen av bolagens valberedning. Tio av elva av de större företagen ger ut full-
ständig information men även majoriteten av de mindre bolagen. Detta mönster kunde 
även utläsas i förstudien, där alla undersökta företag lämnade fullständig information. Detta 
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tror författarna beror till stor del på att information om valberedning har krävts sedan tidi-
gare. Information krävdes då om bolagens nomineringskommittéer men innebörden av 
detta är densamma. Eventuell genomslagskraft av koden är av denna anledning svår att be-
döma. Det kan dock påpekas att syftet med koden var att förtydliga existerande lagtext och 
att kodifiera praxis, något som i detta fall faktiskt verkar ha skett.  

5.2.7 Uppgifter om styrelse och verkställande direktör 
Sedan tidigare ska även uppgifter om styrelse och verkställande direktör lämnas i årsredo-
visningen. Det har dock inte funnits exakta anvisningar om vad som skulle finnas med i 
årsredovisningen utan företagen skulle lämna information som skulle göra det möjligt för 
aktieägarna att göra en bedömning av ledamöternas och verkställande direktörs kvalifika-
tioner. I koden finns exakta anvisningar om vad som ska framgå i årsredovisningen och av 
svaren kan författarna utläsa att dessa anvisningar faktiskt har haft effekt. Av de elva större 
företagen lämnar majoriteten fullständiga uppgifter om både verkställande direktör och sty-
relse. Av de mindre företagen lämnar majoriteten av bolagen i stora drag fullständiga upp-
gifter, något som får anses vara relativt mycket information i jämförelse med övriga regler i 
koden. I förstudien kan ett likartat beteende utläsas. Författarna anser att denna tillämpning 
beror både på regulativa och imiterande förändringsfaktorer. De större företagen upplever 
förmodligen ett tryck från staten att införliva regeln och då detta kan genomföras utan stör-
re ansträngning från bolagets sida har regeln förmodligen haft stor genomslagskraft. De 
mindre bolagen kan även de med liten ansträngning tillämpa regeln och många av dem har 
förmodligen valt att följa de större bolagens exempel, därav en imiterande förändring.  

5.2.8 Principer för ersättning till bolagsledningen 
Majoriteten av de större bolagen lämnar information om principerna för ersättning till bo-
lagsledning i någon utsträckning och nästan hälften av dem lämnar fullständiga uppgifter. 
De mindre företagen lämnar även de information om principerna för ersättning till bolags-
ledning i någon utsträckning, trots att detta är ett nytt krav enligt koden. Även i förstudien 
kunde detta beteende utläsas. Flera av bolagen anger dock att trots att de lämnar informa-
tion om principerna är det inte bolagsstämman som antar dessa principer utan de beslutas 
på annat håll, förmodligen till stor del hos styrelsen. Författarna tror att detta gäller för en 
stor del av de mindre bolagen. Att flytta beslutskraften från styrelsen till bolagsstämman är 
förmodligen ingen enkel procedur och något som troligtvis möter en del motstånd i företa-
get. Ur ett längre tidsperspektiv kommer detta förmodligen att långsamt förändras och be-
slutskraften kommer att föras över från styrelsen till bolagsstämman, i enlighet med koden. 
De större bolagen kommer med största sannolikhet att genomföra denna förändring rela-
tivt tidigt, då de upplever ett tryck från staten, och författarnas antagande är att de mindre 
bolagen efterhand kommer att följa efter genom imiterande förändring, då de upplever att 
denna förändring är möjlig. Att bolagsstämman beslutar om principerna leder förmodligen 
till större öppenhet och ökad insyn i företagen, något som bör höja aktieägarnas förtroende 
för bolagen.  

5.2.9 Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 
Att lämna uppgifter om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelse och 
ledning är något de flesta företagen i undersökningen gör till fullo. Detta är inte förvånande 
då en notering vid Stockholmsbörsen kräver att utförlig information om bolagets samtliga 
incitamentsprogram redovisas för aktieägarna. Då denna regel till stor del är en kodifiering 
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av praxis har koden förmodligen inte orsakat några större förändringar i företagens rappor-
tering och koden följs utan större ansträngning. Att företagen redovisar information om in-
citamentsprogram beror på en tidigare bakomliggande regulativ förändringsfaktor, under-
tecknandet av noteringsavtalet, och inga större förändringar har skett på grund av införan-
det av koden.  

5.2.10 Åsikt avseende informationskrav 
Av de respondenter som anger att kodens krav är alltför långtgående utgörs majoriteten av 
mindre företag, det vill säga företag som inte behöver tillämpa koden. Majoriteten av de 
större företag som tillämpar koden anger dock att kodens krav är tillräckliga. Detta resultat 
är inte förvånande då många av de mindre företagen upplever att koden är en administrativ 
börda och är resurskrävande. Företagen har inte den tid och de resurser som krävs för att 
kunna tillämpa kodens alla regler, något som de stora bolagen i större utsträckning har. 
Koden är dessutom i många fall svår att tillämpa på mindre bolag och en efterlevnad av 
reglerna blir konstlad. Intressant för denna studie är även att en respondent påpekar att det 
är försvarligt att följa riktlinjerna i koden men att informationskraven kunde ha slopats. 
Författarna tror att detta informationskrav är speciellt problematiskt för mindre bolag då 
det är ett krävande arbete att ta fram all den information som behövs.  

Ett större företag noterat på O-listan förklarar att kodens krav är alltför långtgående. Den-
ne menar att kodens regler redan finns lagstadgade idag och att koden i sig endast innebär 
detaljstyrning och rigiditet. Författarna tror att denna uppfattning är vanlig bland mindre 
företag som upplever att koden innebär alltför mycket arbete. Författarna menar att denna 
åsikt kanske även är vanlig bland de större företagen men att dessa trots det väljer att till-
lämpa koden då detta uppfattas på ett positivt sätt av allmänheten och skapar ett förtroen-
de för företaget.  

Ur respondenternas svar kan författarna konstatera att inget har utelämnats ur koden, då 
ingen respondent anger att de skulle vilja se en utvidgning av kraven. Samtidigt anger en 
stor andel respondenter att kraven faktiskt är för långtgående, speciellt för de mindre före-
tagen. Författarna upplever därför att företagen anser koden inte under några omständighe-
ter bör göras mer omfattande utan snarare att detaljnivån i koden borde sänkas.  

5.2.11 Nyttan av Svensk kod för bolagsstyrning 
En stor del av respondenterna anser att Svensk kod för bolagsstyrning har relativt stor nyt-
ta. Många av dessa utgörs av företag som faktiskt ska tillämpa koden. Av de mindre företa-
gen, som inte behöver tillämpa den, svarar majoriteten att de inte har någon åsikt. Det är 
inte förvånande att de som inte behöver tillämpa koden inte har någon åsikt, då många av 
dem inte heller gör det och inte har några upplevelser av den. Författarna anser att det är 
positivt att de tillämpande företagen faktiskt anser att koden har relativt stor nytta. Detta 
bör rimligtvis vara något de har upplevt och poängen med koden kan därmed anses vara 
uppfylld. Att de mindre företagen väljer att svara att de inte har någon åsikt i frågan, till 
skillnad från att svara att koden inte har någon nytta, trots att de upplever att kraven är re-
lativt långtgående, får även det anses vara positivt. Författarna antar att företagen väljer att 
vänta och se vilken effekt koden faktiskt har på de bolag som väljer att implementera den 
och därefter fattar beslut om eventuell tillämpning, detta utan att döma ut koden i förväg 
trots att kraven är höga.  
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Att koden lyder under principen följ eller förklara tror författarna kan leda till en ökad till-
lämpning. Med hjälp av principen kan även mindre bolag lättare implementera koden. Det 
är dock viktigt att principen efterlevs och att företagen faktiskt anger avvikelser och moti-
vering till dessa, annars förlorar principen sitt värde. De mindre företagen som har valt att 
tillämpa koden, åtminstone till viss del, menar att detta ger en kvalitetsstämpel och att det 
visar på en öppenhet som skapar förtroende för företaget. Detta anser författarna kan till-
lämpas på alla företag men kanske i störst utsträckning hos de mindre företagen som fak-
tiskt visar att de frivilligt arbetar med bolagsstyrningsfrågorna. I dessa företag antar förfat-
tarna att nyttan med implementeringen överstiger kostnaderna för denna, något som får 
anses vara grundläggande för en eventuell tillämpning. Huruvida nyttan överstiger kostna-
den beror till stor del på företagets storlek, då ett större företag har mer resurser att tillgå 
och inte utsätter sig för någon större risk då de väljer att lägga en viss mängd av dessa på en 
implementering av koden.  

5.2.12 Analys utifrån branschindelning 
Författarna kan, i likhet med analysen av förstudien, inte urskilja några tydliga beteende-
mönster inom branscherna, då underlaget i branschindelningen är svagt i kombination med 
att svaren varierar kraftigt. Inom IT-branschen anger exempelvis fyra företag att de tilläm-
par koden i någon utsträckning och tre att de inte tillämpar den överhuvudtaget. Likaså 
återfinns endast en bolagsstyrningsrapport och en rapport om intern kontroll inom bran-
schen. Detta kan dock ställas i kontrast mot läkemedelsbranschen där tre av fem företag i 
någon utsträckning tillämpar koden och även ger ut bolagsstyrningsrapporter och rapporter 
om intern kontroll. Trots att underlaget är svagt anser författarna ändå att en viss skillnad 
kan urskiljas mellan branscherna, där läkemedelsbranschen har kommit längre i sin tillämp-
ning av koden. Detta resultat kan även jämföras med finansbranschen där fyra av fem bo-
lag i någon utsträckning tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Tre bolagsstyrningsrap-
porter och två rapporter om intern kontroll ges ut inom branschen. Även i jämförelse med 
finansbranschen verkar läkemedelsbranschen alltså ha kommit längre i sin tillämpning, det-
ta trots att två av företagen inom finansbranschen är tvungna att tillämpa koden och endast 
ett bland läkemedelsföretagen.  

Författarna tror att läkemedelsbranschens tillämpning av koden i viss mån kommer av för-
troendeskäl. Läkemedelsbolagens kunder är förmodligen mer intresserade av ett välskött, 
väletablerat bolag än vad de är av priser och att företagen då lägger resurser på att imple-
mentera koden bör inte vara något problem. Att tillämpa koden tror författarna ökar bola-
gens förtroende på marknaden, ett förtroende som är väsentligt för denna sorts bolag, och 
det borde vara just denna förtroendeökning som är syftet med tillämpningen. Författarna 
kan tycka att IT-företagen borde fundera över en tillämpning av koden, då detta kanske 
skulle öka legitimiteten för bolagen inom en bransch som nyligen drabbades av en större 
kris. Detta är dock inget författarna upplever att bolagen gör. Författarna ser inte att de för-
troendeskäl som existerar i läkemedelsbranschen i samma utsträckning påverkar finansföre-
tagen. Inom finansbranschen finns höga krav på avkastning och trots att legitimitet är vik-
tigt måste detta komma i andra hand; efter kraven på avkastning. Att ägna tid och resurser 
åt en implementering av koden kanske därför inte är av högsta prioritet för finansföretagen, 
som då väljer att inte implementera koden. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel kommer författarna att presentera analysens viktigaste resultat och slutsatser. Uppsatsens 
problemformuleringar kommer att besvaras och syftet kommer att uppfyllas. 

En stor del av företagen i undersökningen har valt att på något sätt tillämpa Svensk kod för 
bolagsstyrning. De större bolagen har valt att göra just detta men inte i så stor utsträckning 
som kunde ha antagits, då koden trots allt är ett regelverk. Författarna menar att detta till 
stor del beror på att kodens regelverk är omfattande och att det kommer att ta tid för före-
tagen att implementera koden helt. Dessutom innebär en implementering relativt höga 
kostnader och nyttan måste då ställas mot dessa kostnader. Då det knappast finns några di-
rekta ekonomiska skäl till implementeringen, såsom höjd effektivitet, utan snarare ett tryck 
från staten och en eventuell förtroendehöjning på marknaden blir denna process förmodli-
gen ganska utdragen.  

Även bland de mindre företagen finns en vilja att tillämpa koden trots att de ännu inte är 
tvungna. Författarna tror att detta i stor utsträckning beror på imiterande förändringsfakto-
rer, då företagen väljer att följa de större bolagens exempel. Den imiterande förändringen 
kan ha sin grund i att de större företagen kanske är mer framgångsrika eller har uppnått 
högre legitimitet på marknaden. Författarna tror dock att en stor del av tillämpningen från 
de mindre bolagens håll är inriktad på sådana områden där information tidigare har krävts 
av antingen lagen, IFRS, noteringsavtal och praxis. Inom dessa områden är det relativt en-
kelt för bolagen att ta fram ytterligare information, till en låg kostnad och utan någon större 
ansträngning. Företagen kan då anses tillämpa den delen av koden, vilket kan ha en positiv 
inverkan på företaget från marknadens sida.  

Vad gäller övriga områden, exempelvis bolagsstyrningsrapporten och styrelsens rapport om 
intern kontroll, har inte dessa lika hög tillämpningsfrekvens. Dessa regler kräver betydligt 
mer resurser, något som företagen inte verkar villiga att lägga i ett så tidigt skede. Dessutom 
skiljer tillämpningen sig åt mellan de båda rapporterna då fler företag väljer att ge ut en bo-
lagsstyrningsrapport än styrelsens rapport om intern kontroll. Denna tillämpning tror för-
fattarna har ett antal olika anledningar. Stora resurser och mycket tid krävs för att ta fram 
en tillförlitlig rapport om intern kontroll. Det är då enklare för företagen att börja arbeta 
med bolagsstyrningsrapporten. Dessutom menar författarna att bolagsstyrningsrapporten 
har ett högre legitimitetsvärde än rapporten om intern kontroll, då bolagsstyrning är ett 
omdiskuterat och aktuellt ämne.  

Inga direkta branschsamband kunde utläsas ur respondenternas svar; författarna anser sna-
rare att en tillämpning av koden beror på storleken på bolagen. Även bland storleksmässigt 
lika företag skiljer sig dock tillämpningen åt. De större företagen har mer resurser att lägga 
på en eventuell implementering men om företaget inte ser fördelarna med koden för det 
enskilda företaget kommer detta ändå inte att ske. Som kan utläsas av undersökningen vari-
erar företagens åsikter om huruvida kodens krav är rimliga och vilken nytta koden har. Det 
kan dock konstateras att en stor del av respondenterna anser att kodens krav är tillräckliga 
och att nyttan av koden är relativt stor.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Svensk kod för bolagsstyrning har påverkat de 
börsnoterade företagens årsredovisningar. I vilken utsträckning detta har skett varierar 
dock starkt mellan bolagen. Att den trots allt tillämpas av en stor del av företagen visar på 
något sätt att det finns ett behov av koden och att den har betydelse för företagen.  
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7 Slutlig diskussion 
I uppsatsens sista kapitel kommer förslag på framtida forskningsområden att ges och författarnas egna re-
flektioner kring uppsatsen och ämnet kommer att presenteras. 

7.1 Förslag på framtida studier 
Att genomföra undersökningen kort tid efter det att Svensk kod för bolagsstyrning började 
gälla har inneburit en del problem. Den optimala undersökningen hade förmodligen gjorts 
genom en granskning av företagens årsredovisningar, något som på grund av tidsaspekten 
inte har kunnat genomföras. Författarna anser därför att det om ett antal år hade varit in-
tressant att genomföra en undersökning i likhet med denna som dock helt baseras på en 
granskning av årsredovisningar. Det vore även intressant att göra en jämförelse mellan 
denna undersökning och en granskning av årsredovisningar för att se hur implementerings-
arbetet har fortlöpt.  

Trots att en granskning förmodligen hade varit den optimala metoden tycker författarna 
även att ett enkätutskick borde genomföras i samband med granskningen. Enkätutskicket 
borde då behandla företagens åsikter om koden, bland annat huruvida kraven är tillräckliga 
eller otillräckliga och om företagen uppfattar någon nytta av koden.  

Författarna tycker även att metoden använd i denna undersökning har ett värde då den 
även visar företagens uppfattningar om hur de tillämpar koden. Författarna anser därför att 
en liknande studie borde genomföras igen om ett antal år då koden förmodligen har fått 
större genomslagskraft.  

7.2 Reflektioner 
Under året kommer Kollegiet för svensk bolagsstyrning att genomföra en granskning av de 
berörda företagens årsredovisningar för att undersöka hur koden efterlevs. Det ska bli in-
tressant att se resultatet av granskningen i jämförelse med denna undersökning, där resulta-
ten baseras endast på respondenternas egna svar. Författarna tror dock att likartade resultat 
kommer att erhållas i granskningen då företagen inte har någon anledning att manipulera 
svaren i denna undersökning.  

Det är förvånande att så få av de större företagen tillämpar koden helt och det kan spekule-
ras i huruvida detta innebär att koden inte kommer att få så stor genomslagskraft eller om 
det endast är en övergångsprocess, där bolagen arbetar med att ta fram formerna för hur 
rapporteringen ska ske. Utifrån respondenternas motiveringar tror författarna dock att det 
rör sig om en övergångsprocess och att företagen faktiskt anser att det finns ett syfte med 
att tillämpa koden. Företagen ser ju trots allt en nytta med koden. Likaså är det intressant 
att notera de stora skillnaderna mellan de mindre bolagens tillämpning av koden, där några 
bolag väljer att arbeta hårt för en implementering medan andra inte gör någon ansträngning 
överhuvudtaget. Tanken är ju trots allt att de mindre bolagen ska börja tillämpa koden 
inom några år. Frågan är då om koden ska modifieras innan dess. Många av de mindre fö-
retagen anser ju att koden är alltför omfattande och innebär en börda för dem. Är det då 
sannolikt att koden kommer att modifieras, till de mindre företagens fördel? Eller kommer 
ytterligare en kod att tas fram, en kod endast för mindre bolag? Det kan även spekuleras i 
hur gränsen sattes, det vill säga varför endast företag med ett börsvärde på över tre miljar-
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der ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Författarna har sökt en anledning men inte 
funnit någon.  

I undersökningen kunde författarna inte avgöra om det fanns några samband mellan före-
tag inom olika branscher då underlaget var för svagt. Det kan dock tyckas att då koden 
trots allt har ett legitimitetsvärde bör koden ha större eller mindre genomslagskraft i olika 
branscher, beroende på hur känsliga kunderna inom respektive bransch är. I en bransch så-
som läkemedelsbranschen borde företagen antagligen vara mer benägna att lägga resurser 
på en implementering då förtroende för bolagen är viktigt inom branschen.  

Trots att Svensk kod för bolagsstyrning är resurskrävande och ett stort administrativt pro-
jekt för bolagen angav många respondenter i undersökningen att de trots allt ansåg att ko-
den har relativt stor nytta. Det ska därför bli intressant att följa marknadens reaktioner på 
tillämpningen av koden och kanske speciellt om koden verkligen uppfyller sitt syfte; att bi-
dra till förbättrad styrning av svenska bolag och ett förhöjt förtroende för svenskt närings-
liv.  
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Bilaga 1 – Kapitel 5 ur Svensk kod för bolagsstyrning  

5.1 Bolagsstyrningsrapport 
5.1.1 Till bolagets årsredovisning skall fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. 
Av rapporten skall framgå om den är granskad av bolagets revisor.3 

5.1.2 Bolaget skall i bolagsstyrningsrapporten ange att Koden tillämpas av bolaget samt 
översiktligt beskriva hur bolaget tillämpat Koden under det senaste räkenskapsåret. Bolaget 
skall ange vilka regler i Koden det avvikit från. Skälen för varje avvikelse skall tydligt redo-
visas.  

5.1.3 I bolagsstyrningsrapporten skall upplysningar lämnas om det sätt på vilket styrelsen 
säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med bolagets re-
visor enligt 3.8.1.  

5.1.4 I bolagsstyrningsrapporten skall, om denna information inte framgår av årsredovis-
ningen, även följande uppgifter lämnas:  

• en redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse och revisor är organiserad,  

• sammansättningen av bolagets valberedning och i förekommande fall särskilda valbered-
ning samt om ledamot har representerat viss ägare varvid ägarens namn också skall anges.  

• för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som skall lämnas enligt punktlistan i 
2.2.3,  

• för revisor de uppgifter som skall lämnas enligt 2.3.3 första och andra meningen,  

• arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskaps-
året, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrel-
sesammanträden,  

• sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseutskott och re-
spektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden,  

• för verkställande direktören  

− ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,  

− väsentliga uppdrag utanför bolaget,  

− eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella 
instrument i bolaget, samt  

− väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsför-
bindelser med,  

                                                 
3 Rapporten kan ingå i den tryckta årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte en del av 
de formella årsredovisningshandlingarna.  
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• de av bolagsstämman senast antagna principerna för ersättning och övriga anställnings-
villkor för bolagsledningen och, om de innebär en väsentlig avvikelse från föregående års 
principer, vilka dessa avvikelser är, samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen be-
reds av styrelsen, samt  

• utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelsen och bolagsled-
ningen.  

5.2 Rapport om intern kontroll  
5.2.1 Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen 
samt revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2.4 

5.3  Information på hemsida  
5.3.1 Bolaget skall på sin hemsida ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor, där 
aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i bolagsstyrningsrapporten skall återfinnas 
tillsammans med övrig information som krävs enligt Koden.5 

 

                                                 
4 Även denna rapport kan ingå i den tryckta årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte 

en del av de formella årsredovisningshandlingarna. 

5 Bolag som tillämpar Koden bör se till att information om bolagsstyrningen finns enkelt tillgänglig för aktie-
ägare och andra intressenter genom att ha den samlad på en plats på bolagets hemsida. Det är viktigt att 
denna information hålls rimligt uppdaterad, vilket bl.a. innebär att en stor del av den information som er-
fordras enligt kraven på bolagsstyrningsrapporten enligt 5.1 bör finnas tillgänglig på hemsidan innan rappor-
ten publiceras i årsredovisningen. Informationen på hemsidan bör åtminstone uppdateras efter bolags-
stämma och i samband med att delårsrapporter offentliggörs. 
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Bilaga 2 – Sammanställning av resultat från förstudie 
Clas Ohlsson 

 Sammanfattning av punkterna Tillämpas? 

5.1.1 Bolagsstyrningsrapport. Granskad av revisor? Ja, rapport inkluderad i årsredovisning. 
Oklart om rapporten är granskad. 

5.1.2 Tillämpning? Hur? Avvikelser? Skäl?  Ja, företaget omfattas av kravet och avser 
att tillämpa koden. Eventuella avvikelser 
framgår inte. 

5.1.3 Hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen och kommunicerar med revisor 

Nej, anges inte.  

5.1.4 Beredning av tillsättning av styrelse och revisor Ja, information ges.  

 Sammansättning av bolagets valberedning Ja, information ges. 

 Uppgifter om styrelseledamöterna Information ges men inte i den omfattning 
koden kräver. 

 Uppgifter om revisorer Information ges men inte i den omfattning 
koden kräver. 

 Arbetsfördelningen i styrelsen och dess arbete Ja, information ges. 

 Sammansättning av och uppgifter för ev. utskott Information ges men inte i den omfattning 
koden kräver. 

 Uppgifter om verkställande direktör Nej, knapphändig information ges. 

 Principer för ersättning och anställningsvillkor Nej, information saknas. 

 Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram Ja, information ges. 

5.2.1 Styrelsens rapport om intern kontroll. Granskad av 
revisorer? 

Nej, rapport saknas. 

 

Lindex 

 Sammanfattning av punkterna Tillämpas? 

5.1.1 Bolagsstyrningsrapport. Granskad av revisor? Ja, rapport inkluderad i årsredovisning. 
Oklart om rapporten är granskad. 

5.1.2 Tillämpning? Hur? Avvikelser? Skäl?  Ja, företaget omfattas av kravet. Avvikelser 
och skäl till dessa anges. 

5.1.3 Hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen och kommunicerar med revisor 

Nej, är ännu ej klart men arbetas med un-
der året.  

5.1.4 Beredning av tillsättning av styrelse och revisor Ja, information ges.  

 Sammansättning av bolagets valberedning Ja, information ges. 

 Uppgifter om styrelseledamöterna Ja, information ges. 
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 Uppgifter om revisorer Ja, information ges. 

 Arbetsfördelningen i styrelsen och dess arbete Ja, information ges. 

 Sammansättning av och uppgifter för ev. utskott Ja, information ges. 

 Uppgifter om verkställande direktör Ja, information ges. 

 Principer för ersättning och anställningsvillkor Ja, information ges. 

 Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram Ja, information ges. 

5.2.1 Styrelsens rapport om intern kontroll. Granskad av 
revisorer? 

Nej, rapporten saknas men formerna för 
detta utarbetas under året.  

 

SkiStar 

 Sammanfattning av punkterna Tillämpas? 

5.1.1 Bolagsstyrningsrapport. Granskad av revisor? Ja, inkluderad i årsredovisningen. Framgår 
ej om rapporten är granskad av revisor. 

5.1.2 Tillämpning? Hur? Avvikelser? Skäl?  Omfattas inte av kravet men anser att de 
redan nu tillämpar många av reglerna. 
Områden där inte rekommendationerna 
följs kommer att utvärderas. 

5.1.3 Hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen och kommunicerar med revisor 

Nej, arbetar med att hålla hög nivå på rap-
porteringen men det framgår inte hur detta 
arbete sker. 

5.1.4 Beredning av tillsättning av styrelse och revisor Ja, information ges. 

 Sammansättning av bolagets valberedning Ja, information ges. 

 Uppgifter om styrelseledamöterna Delvis fullständig information. 

 Uppgifter om revisorer Nej, näst intill obefintlig information. 

 Arbetsfördelningen i styrelsen och dess arbete Delvis fullständig information. 

 Sammansättning av och uppgifter för ev. utskott Delvis fullständig information. 

 Uppgifter om verkställande direktör Delvis fullständig information lämnas.  

 Principer för ersättning och anställningsvillkor Nej, information saknas. 

 Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram Delvis fullständig information. 

5.2.1 Styrelsens rapport om intern kontroll. Granskad av 
revisorer? 

Nej, rapport saknas. 

 

Wedins Skor & Accessoarer 

 Sammanfattning av punkterna Tillämpas? 

5.1.1 Bolagsstyrningsrapport. Granskad av revisor? Ja, rapport inkluderad i årsredovisning, 
även om koden aldrig nämns. Framgår inte 
om rapporten är granskad av revisor. 
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5.1.2 Tillämpning? Hur? Avvikelser? Skäl?  Nej, företaget omfattas inte av kravet och 
nämner inte heller koden. 

5.1.3 Hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen och kommunicerar med revisor 

Nej, framgår inte.   

5.1.4 Beredning av tillsättning av styrelse och revisor Nej, information ges om tillsättning av sty-
relse men inte tillsättning av revisor. 

 Sammansättning av bolagets valberedning Ja, information ges. 

 Uppgifter om styrelseledamöterna Näst intill fullständig information ges. 

 Uppgifter om revisorer Nej, knapphändiga uppgifter. 

 Arbetsfördelningen i styrelsen och dess arbete Näst intill fullständig information ges. 

 Sammansättning av och uppgifter för ev. utskott Nej, knapphändig information. 

 Uppgifter om verkställande direktör Ja, information ges. 

 Principer för ersättning och anställningsvillkor Näst intill fullständig information ges. 

 Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram Nej, framgår inte. 

5.2.1 Styrelsens rapport om intern kontroll. Granskad av 
revisorer? 

Nej, rapport saknas. 

 

RNB Retail and Brands 

 Sammanfattning av punkterna Tillämpas? 

5.1.1 Bolagsstyrningsrapport. Granskad av revisor? Nej, rapport saknas. 

5.1.2 Tillämpning? Hur? Avvikelser? Skäl?  Nej, anges inte om företaget avser att till-
lämpa koden och inte heller eventuella av-
vikelser från denna. 

5.1.3 Hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen och kommunicerar med revisor 

Nej, framgår inte.  

5.1.4 Beredning av tillsättning av styrelse och revisor Nej, information ges, dock inte om revi-
sor. 

 Sammansättning av bolagets valberedning Ja, information ges. 

 Uppgifter om styrelseledamöterna Delvis fullständiga uppgifter lämnas 

 Uppgifter om revisorer Nej, endast viss information ges. 

 Arbetsfördelningen i styrelsen och dess arbete Ja, information ges. 

 Sammansättning av och uppgifter för ev. utskott Nej, endast viss information ges.  

 Uppgifter om verkställande direktör Delvis fullständiga uppgifter lämnas. 

 Principer för ersättning och anställningsvillkor Delvis fullständig information.  

 Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram Nej, framgår inte 

5.2.1 Styrelsens rapport om intern kontroll. Granskad av 
revisorer? 

Nej, rapport saknas. 
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Bilaga 3 – Följebrev till enkät 

 
 

Jönköping den 10 april 2006 

 

 

Hej!  

Vi är två studenter vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som just nu skriver 
vår magisteruppsats. Ämnet vi har valt är den svenska koden för bolagsstyrning och närma-
re bestämt hur koden påverkar listade företags årsredovisningar. Syftet med undersökning-
en är att beskriva hur noterade bolag har svarat på de krav som ställs i koden och avser 
därmed den kommande årsredovisningen för 2005. Vi har valt att genomföra studien i 
form av en enkätundersökning som riktar sig till alla företag noterade på börsens A- och O-
listor.  

Enkäten innehåller endast ett fåtal frågor och tar inte många minuter att besvara. Du finner 
den bifogad och det enda Du behöver göra är att öppna enkäten, spara den när Du har be-
svarat frågorna och returnera detta mail till avsändaradressen. All information kommer att 
behandlas konfidentiellt. Om Du anser att Du inte är rätt person för att besvara frågorna 
ber vi Dig vidarebefordra detta mail till någon Du anser är mer insatt i ämnet. Vi skulle 
vara mycket tacksamma om Du skulle vilja svara på denna enkät, senast den 21 april, och 
därmed hjälpa oss att genomföra undersökningen. 
 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, 

Mahim Kenani & Elisabet Persson 

 

 

 

 

Mahim Kenani – M. Sc. in Business Administration - +46 (0) 736 45 80 50 – ie02kema@ihh.hj.se 
Elisabet Persson – M. Sc. in Business Administration - +46 (0) 703 40 20 91 – ie02peel@ihh.hj.se 

Jönköping International Business School 
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Bilaga 4 – Enkät till huvudstudie 

 
 

Var vänlig markera mest överensstämmande svarsalternativ med ett X i boxen under detta 
alternativ. Var vänlig fullfölj hela enkäten även om Du väljer att inte instämma på första 
frågan. Motiveringar till svar uppskattas mycket men är inte nödvändiga. 

 

Allmän information: 

1) Företagets bransch?  
2) Årlig omsättning?  

 

Fråga 1: Tillämpar Ert företag Svensk kod för bolagsstyrning? 

Ja, helt Ja, i stora drag Ja, delvis Nej, inte alls Ingen åsikt 

     

   

Motivering:  

 

Fråga 2: Lyder företaget under Sarbanes-Oxley Act? 

Ja Nej Ingen åsikt 

   

 

Motivering:  

 

Fråga 3: Har företaget valt att ge ut en bolagsstyrningsrapport? 

Ja, en fullstän-
dig rapport 

Ja, en i stora 
drag fullständig 

rapport 

Ja, med viss in-
formation 

Nej, inte alls Ingen åsikt 
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Motivering:  

 

Fråga 4: Har företaget valt att ge ut en rapport om intern kontroll från styrelsen? 

Ja, en fullstän-
dig rapport 

Ja, en i stora 
drag fullständig 

rapport 

Ja, med viss in-
formation 

Nej, inte alls Ingen åsikt 

     

 

Motivering:  

 

Fråga 5: Lämnar företaget upplysningar om på vilket sätt styrelsen säkerställer  

               kvaliteten i den finansiella rapporteringen? 

Ja, till fullo Ja, i stora drag Ja, delvis Nej, inte alls Ingen åsikt 

     

 

Motivering:  

 

Fråga 6: Lämnar företaget upplysningar om hur bolaget kommunicerar med  

               revisorn? 

Ja, till fullo Ja, i stora drag Ja, delvis Nej, inte alls Ingen åsikt 

     

 

Motivering:  

 

Fråga 7: Lämnar företaget information om sammansättningen av bolagets  

               valberedning?  

Ja, till fullo Ja, i stora drag Ja, delvis Nej, inte alls Ingen åsikt 

     

 

Motivering:  

 



 Bilagor 

 61

Fråga 8: Lämnar företaget uppgifter om styrelsen i enlighet med koden? 

Ja, fullständiga Ja, i stora drag 
fullständiga 

Ja, en del upp-
gifter 

Nej, inte alls Ingen åsikt 

     

 

Motivering:  

 

Fråga 9: Lämnar företaget uppgifter om verkställande direktör i enlighet med ko 

   den? 

Ja, fullständiga Ja, i stora drag 
fullständiga 

Ja, en del upp-
gifter 

Nej, inte alls Ingen åsikt 

     

 

Motivering:  

 

Fråga 10: Anger företaget de av bolagsstämman antagna principerna för ersättning  

och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen och övrig information  

om dessa principer och villkor?  

Ja, till fullo Ja, i stora drag Ja, delvis Nej, inte alls Ingen åsikt 

     

 

Motivering:  

 

Fråga 11: Lämnas uppgifter om aktie- och aktiekursrelaterade  

                 incitamentsprogram för styrelse och ledning? 

Ja, till fullo Ja, i stora drag Ja, delvis Nej, inte alls Ingen åsikt 

     

 

Motivering:  

 

Fråga 12: Vad är Din åsikt avseende informationskraven i bolagskoden?  
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     Är informationskraven: 

Alltför långtgå-
ende 

Tillräckliga Delvis tillräckli-
ga 

Otillräckliga Ingen åsikt 

     

 

Motivering: 

 

Fråga 13: Hur uppfattar Du nyttan av bolagskoden?   

Stor nytta Relativt stor nytta Ingen nytta Ingen åsikt 

    

 

Motivering: 

 

Stort tack för Din medverkan!  

 


