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Sammanfattning 

Börsnoterade bolag har ett stort ansvar att förvalta bolaget och skapa ett 

förtroende ut mot aktieägarna. Kraven har skärpts på hur företag skall organisera 

och rapportera hela kedjan av bolagets styrning och interna kontrollsystem. För 

att förbättra den svenska bolagsstyrningen och dess interna kontroll, främja 

förtroendet för näringslivet har ett förslag till ”kod” för bolagsstyrning 

presenterats, Svensk Kod för Bolagsstyrning. 

 

Studiens syfte är att beskriva ett antal börsnoterade företags uppfattningar kring 

god intern kontroll samt huruvida dessa företag anser att den interna kontrollen 

kan kvalitetssäkras via Svensk kod för Bolagsstyrning, och i så fall på vilket sätt. 

För att täcka syftet intervjuades fyra personer med ledande befattning i 

börsnoterade företag. Det mesta talar för att god intern kontroll är att 

verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet ska uppnås samt att företaget 

efterlever de lagar och förordningar som existerar.  God intern kontroll innebär 

även att alla anställda i företaget ska vara medvetna om och delaktiga i det interna 

kontrollsystemet. Vidare är en rimlig slutsats att kontrollmiljö och riskhantering 

är två av de viktigaste komponenterna i det interna kontrollsystemet.  Inget 

hundraprocentigt säkert internt kontrollsystem existerar, då det alltid finns en 

risk för mänskliga, medvetna eller omedvetna, fel.  

 

Avslutningsvis, när det gällde svensk kod för bolagsstyrning ansågs det inte att en 

den bidrar till att den interna kontrollen kvalitetssäkras eller ökar förtroendet för 

näringslivet. Dock kan debatten kring bolagsstyrning bidra till en förbättring av 

ledningens inställning. 

 

 

 



 

  

Abstract 

Companies, listed on the stockmarket, has a big responsibilty to manage their 

company and to create faith out to the shareholders. There has been tougher de-

mands of the companies organisation, on the reporting of corporate govarnance 

and internal controlsystem. A proposal has been presented, “Svensk Kod för Bo-

lagsstyrning”, to improve the swedish corporate governance and internal control 

and work to promote the faith for the business world. 

 

The purpose of this essay is to describe opinions from a number of companies, 

listed on the stockmarket, about good internal control and about securing the 

quality of internal control by the code, “Svensk Kod för Bolagsstyrning”. In order 
to achieve the purpose, interviews with four persons with leadership in companies 

listed on the stockmarket were carried out. The results of these interviews suggest 

that good internal control is to achieve an appropriate activities and efficiency, but 

also that the company comply with the existing law and regulations. Good internal 

control is also when all employees are aware of and involved in the internal con-

trolsystem.  Furthermore is a reasonable conclusion that work enviroment control 

and riskmanagement are the two most important components in the internal con-

trolsystem. There is no absolutely sure internal controlsystem, there is always a 

risk for human, awareness or unawareness, mistakes.  

 

In conclusion, about the proposal, “Svensk Kod för Bolagsstyrning”, considerers 

exist that the proposal does not help to insure the quality of internal control, nei-

ther to increase the confidence for business world. However, the debate about 

corporate governance can help to improve the attitude of the company manage-

ment.  
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 1 Inledning 
 
 
I detta kapitel ges en problembakgrund och en diskussion som tar avstamp inom 
bolagsstyrning. Olika internationella regelverk finns kring begreppet och även 
Sverige har på senare tid tagit detta till sig och kommit med ett förslag kring 
bolagsstyrning, den så kallade ”Svensk Kod för Bolagsstyrning”. Detta för att, 
bland annat, publika företag skall förbättra sin interna kontroll. 
Fortsättningsvis beskrivs studiens syfte för att avslutas med en disposition över 
studien.   
  

1.1 Bakgrund 
 
Börsnoterade bolag har ofta många små aktieägare som satsat kapital i bolaget. 
Bolaget har därmed ådragit sig ett stort ansvar att förvalta bolaget och skapa ett 
förtroende, i alla aktieägares intresse, och därigenom ge en korrekt information 
till övriga ägare och kapitalmarknaden.1 
 
På senare år har kraven skärpts på hur företag skall organisera och rapportera 
hela kedjan av styrning och kontroll inte minst ur aktieägarnas synvinkel. Ett nytt 
begrepp har införts i det svenska språket, ”bolagsstyrning”, vilket kommer av den 
engelska termen ”corporate governance”. Det moderna corporate governance – 
synsättet växte fram i USA i mitten av 1980-talet som en reaktion på de skandaler 
som inträffade i USA. Den mest kända är den så kallade Enron skandalen.2  
 
En konsekvens av skandalerna i USA är att olika regelverk kring bolagsstyrning 
har framkommit. Både USA och Storbritannien har reglerat detta med syfte till att 
minska risken för felaktig rapportering och bedrägerier samt bidra till en 
förbättrad transparents av företags finansiella ställning, det vill säga 
säkerhetsställa företagets interna kontroller och få ett ökat förtroende hos 
aktiemarknaden.3 
 
Sverige är ett av de få länder i Europa som ännu inte har någon närmare reglering 
av frågor för bolagsstyrning. En av anledningarna till detta har ansetts vara en 
tämligen välutvecklad aktiebolagslagstiftning. Flera händelser under senare år, till 
exempel Skandiaaffären, har dock visat på bristfällighet i den interna kontrollen 
och övertramp när det gäller fördelning av makten mellan ägare, styrelse och 
bolagsledning. Bakom förtroendekrisen ligger den brustna börsbubblan och 
stigande ersättningar till högavlönade chefer – som sköter sina bolag dåligt. 
Svenska näringslivet har insett att något måste göras, för att förbättra bolagens 
förtroende, och ett nytt förslag till normering kring bolagsstyrning är framtagen. 4  

                                                 
1 SOU 2004:46 
2 ibid 
3 www.deloitte.com/dtt/se…/0,1042,sid%253D59815,00.htm, 2004-11-03 
4 www.aktiespararna.se/files/svensk_kod_for_bolagsstyrning.doc, Trolle S., 2004-09-30  
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1.2 Problemdiskussion 
 
För att förbättra den svenska bolagsstyrningen och dess interna kontroll, främja 
förtroendet för näringslivet och främja tillgången på utländskt riskkapital har ett 
förslag till ”kod” för bolagsstyrning presenterats, Svensk Kod för Bolagsstyrning. 
Övergripande syfte för denna kod är att ge en samlad bild av god svensk praxis 
inom bolagsstyrning. Avsikten är att i första hand börsnoterade företag ska 
tillämpa koden, men även andra företag kan välja att tillämpa den.5 

 
Företagen ska då följa en självreglerande princip ”comply or explain”, det vill säga 
”följa eller förklara”. Med denna princip menas att ett företag kan antingen följa 
en regel eller, om man anser att den inte passar, avvika från regeln men måste då 
motivera varför man avviker. Ett alternativ till ”följa eller förklara - principen” är 
att ha tvingande regler – detta gör det dock nödvändigt att lägga koden på en 
mycket lägre ambitionsnivå, ett slags minsta gemensamma nämnare som passar 
alla.6 
 
Det arbete som påbörjats av kodgruppen är inte avslutat. I slutet av april 2004 
presenterades förslaget till ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Nu är remisstiden 
över och ett 75-tal remissvar har kommit in. Förslaget får kritik från flera håll, en 
del menar att lagstiftning är den enda vägen att nå en förändring, andra att 
självreglering av branschen är det enda effektiva. Ytterligare andra menar att det 
som behövs är en moralisk upprustning bland företagsledarna.7 
 
I förslaget till ”Svensk kod för bolagsstyrning” ligger fokus på styrelsens ansvar 
och hur styrelsens kompetens ska utökas och säkras. Den svenska koden kan ses 
som en lättare variant av de regleringar som uppkommit i USA och 
Storbritannien, och syftet tycks vara detsamma. I koden föreskrivs att bolag som 
tillämpar den, till årsredovisningen ska bifoga en särskild bolagsstyrningsrapport. 
I rapporten ska bolaget bland annat deklarera hur den interna kontrollen är 
organiserad. Därefter ska revisorn granska denna rapport. 8  Olyckligtvis är dock 
koden otydlig gällande detta då den inte ger någon vägledning i vad god intern 
kontroll innebär. Avsaknaden av definition innebär att många olika varianter av 
kontroller kan komma att inrättas och bedömas. Det som kommer att tas upp i 
den bolagsstyrningsrapport som koden kräver av företaget blir av förklarliga skäl 
mycket svår att tolka och använda. Koden löper därmed stor risk att inte uppfylla 
sitt syfte.9 
 
Detta medför att innan förslaget om styrelsens rapportering om den interna 
kontrollen kan införas fordras att ramverk, beskrivningsmodeller och normer för 
bedömning av den interna kontrollen etableras. I annat fall kan en bolagsstyrelse 
inte beskriva den interna kontrollen och sin uppfattning om den. Internationella 
modeller finns redan och först när dessa modeller har börjat tillämpas finns goda 
förutsättningar för bolagen att ge en förtroendegivande och kvalitetssäkrad 

                                                 
5 Åsbrink, 2004 
6 ibid 
7 Morén, 2004 
8 www.pwcglobal.com/se/swe/main/home/index.html, 2004-11-08 
9 Hult & Bernhardz, 2004 
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rapport över dess interna kontroll.10 Kvalitetssäkring innebär att kvaliteten säkras 
på det som utförs.11 

1.3 Syfte 
 
Vi vill i denna uppsats beskriva; 
• ett antal börsnoterade företags uppfattningar kring god intern kontroll  
• huruvida börsnoterade företag anser att den interna kontrollen kan 

kvalitetssäkras via en ”kod” för svensk bolagsstyrning, och i så fall på vilket 
sätt.  

                                                 
10Precht, 2004 
11 www.rfv.se/publi/vgl/index.htm 
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1.4 Disposition 
 
För att ge en helhetsbild över uppsatsen, presenteras nedan studiens disposition. 

 
Kapitel 1 – Här inleds studien med en bakgrund och 
problematik kring bolagsstyrning. Detta för att ledas 
in på syftet för denna studie som lägger fokus på 
intern kontroll.  
 
Kapitel 2 – Denna del beskriver vilket 
tillvägagångssätt som använts vid uppsatsens 
framställande. En kvalitativ ansats och ett 
aktörssynsätt via intervjuer ska besvara det syftet som 
ställts upp i studien. Här beskrivs även hur data 
samlats in och på vilket sätt validiteten stärkts.   
 
Kapitel 3 – Med en avstamp i agentteorin fortsätter 
kapitlet med Corporate governance samt en 
beskrivning av olika regelverk och normer som 
existerar kring bolagsstyrning. Teorin fortsätter att 
beskriva olika definitioner kring intern kontroll samt 
en sammanfattad utvecklad definition av intern 
kontroll. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vår 
analysmodell. 
 
Kapitel 4 – En kort presentation av de intervjuade 
publika företagen med dess representant inleder detta 
kapitel. Empirin avslutas med sammanfattning av de 
intervjusvar vi inbringat. 
 
Kapitel 5 – Teorin och empirin ger upphov till vår 
analys och slutsats i detta kapitel. Analysen följer den 
analysmodell som vi framställt i teorikapitlet. Kapitlet 
avslutas med de slutsatser vi kommit fram till. 

 
Kapitel 6 – Kapitlet inleds med en slutdiskussion kring 
tankar och reflexioner som uppkommit under studiens 
gång för att avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.4.1 Egen figur över studiens disposition 
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2 Metod 
  
I detta kapitel redogörs för vilken metod vi använt oss av i denna studie. I en 
kvalitativ forskningsansats och ur ett aktörssynsätt valde vi att göra intervjuer 
med personer med ledande ställning i publika företag. 
 

2.1 Forskningsstrategi 
 

Forskningsstrategin är det tillvägagångssätt som tillämpas vid en studies 
genomförande. I detta begrepp ingår bland annat vilken undersökningsansats, 
kvalitativ eller kvantitativ, som används vid genomförandet, vilket metodsynsätt 
som tillämpats samt hur valet av studieobjekt föranleds.12 
 
2.1.1 Forsknings- och undersökningsansats  
 
Det finns två olika metodval när data ska bearbetas och analyseras, dessa är 
kvalitativ och kvantitativ metod. Det som skiljer dessa metoder är i huvudsak att 
kvalitativ forskning inriktar sig mer på småskaliga projekt. Kvalitativ forskning 
beskrivs med ord, medan kvantitativ forskning fokuserar på analytiska siffror i 
mer storskaliga studier.13 Kvalitativ data kan kallas mjukdata, fakta som inte 
omskrivs i numeriska termer utan mer beskriver karaktären på data.14  
 
Det är viktigt att forskaren använder sig av den metod som passar bäst för den 
frågeställning denne utgår ifrån.15 Det är även avgörande hur studien är 
formulerad, vad det är studien vill visa och vilken kunskap som söks.16 Om studien 
handlar om att tolka och förstå människors upplevelser och om studien vill 
beskriva underliggande mönster till dessa upplevelser är kvalitativ metod att 
föredra.17 En kvalitativ metod utmärker sig av att forskaren observerar fenomenet 
inifrån samt har en förståelse för att hon/han påverkar resultaten genom att själv 
närvara som aktör. Fördelen med en kvalitativ metod är att den har sin styrka i att 
visa på totalsituationen, en helhetsbild som möjliggörs via en närkontakt till de 
undersökta enheterna och skapar en uppfattning av den enskildes livssituation, ett 
så kallat aktörsperspektiv.18  
 
Denna studie har sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats eftersom syftet 
med vår studie var att beskriva hur något förhåller sig samt varför det förhåller sig 
på detta sätt. Detta via en dialog med de undersökta bolagen, för att få en 
förståelse för hur det förhåller sig idag gällande dess interna kontroll.  
 
2.1.2 Metodsynsätt 
 

                                                 
12 Holme & Solvang, 1991 
13 ibid 
14 Ejvegård, 1993 
15 Holme & Solvang, 1991 
16 Patel, 1994 
17 Denscombe, 2000 
18 Holme & Solvang, 1991 
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Olika metodprinciper används beroende på vilket synsätt som studien utgår ifrån. 
I ett aktörssynsätt ligger tyngdpunkten på aktörernas verklighet och baseras på en 
dialog med aktörerna. Detta innebär att forskaren är intresserad av att förstå de 
inblandade aktörerna, deras föreställningsramar och inom vilka restriktioner de 
arbetar. För att förstå människors handlingar krävs insikt i vilket sammanhang de 
utförs och vilka betydelser människor lägger i handlingarna.19 Eftersom vi ville 
beskriva aktörernas åsikter kring deras definition av god intern kontroll samt 
deras uppfattningar kring den nya svenska bolagskoden använde vi oss av 
aktörssynsättet.  
 
2.1.3 Val av studieobjekt 
 
I situationer när forskaren har en viss kännedom om de personer som ska 
undersökas så handplockas urvalet, subjektivt urval. Hon/han väljer medvetet 
detta urval eftersom denne anser det troligt att just dessa ger mest värdefulla data. 
Forskaren har ett speciellt syfte i åtanke, att återspegla de utvalda människornas 
särskilda kvaliteter och relevans för undersökningstemat. Genom att göra ett 
subjektivt urval ges forskaren möjlighet att närma sig personer som kan vara 
avgörande för undersökningen och som kan ge den bästa informationen.20 
 
Vi valde att intervjua personer med ledande befattning vid företag, eftersom vi 
tyckte att dessa kunde ge oss den information som vi behövde för att besvara vårt 
syfte med studien. Vi ansåg även att dessa har bäst kunskap och erfarenhet inom 
ämnet. Kriteriet för de intervjuade var att de skulle vara anställda vid ett publikt 
företag eftersom den svenska koden för bolagsstyrning endast gäller för 
börsnoterade företag.  

2.2 Litteraturstudie 
 
Datainsamling sker på två olika sätt, via primär- och sekundärdata. Primärdata är 
data som studiens författare själv samlar in medan sekundärdata är data som 
tidigare är insamlad av någon annan för något annat syfte.21  
 
2.2.1 Sekundärdata - litteratur och artikelsökning 
 
För att sätta oss in i ämnet startade vår studie med att samla in företagsekonomisk 
sekundärdata från litteratur- och artikelsökning i Luleå tekniska universitets 
databas. De olika databaser vi använde var Affärsdata, Ebscon, Lucia och Libris. 
De sökord vi brukade var: intern kontroll, internal control, svensk kod för 
bolagsstyrning, corporate governance, Sarbanes Oxley Act, Combined Code, 
agentteori, COSO, Turnbull samt ett antal olika kombinationer kring dessa 
sökord.  
 
Utifrån det material som vi funnit i litteratur- och artikelsökningen arbetade vi 
fram en problemdiskussion, som utmynnade i studiens syfte. Vi fann att detta 
ämne var mycket högaktuellt då merparten av det material som vi använt oss av är 
skrivet det senaste åren. För att besvara vårt syfte ansåg vi det nödvändigt att 

                                                 
19 Bruzelius & Skärvad, 2000 
20 Denscombe, 2000 
21 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991 
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samla in kvalitativ primärdata genom att göra personliga telefonintervjuer med 
berörda aktörer.  
2.2.2 Primärdata - intervju 

 
För att samla in det primärdata vi behövde valde vi att genomföra 
telefonintervjuer. Både insamling av empiri och analys av detta kan vara 
tidskrävande. Det är därför viktigt att noga välja vilka personer som ska 
intervjuas, så att rätt material kan erhållas.22 Då vi i vår studie efterfrågade 
information av relativ komplex natur ansåg vi det vara nödvändigt att göra 
intervjuer med relevanta nyckelpersoner för att finna svar på våra frågor. De 
personer som vi valde att intervjua var chefer i publika företag. Dessa valdes med 
tanke på de kunskaper som de torde besitta. Då flertalet av de personer vi valde att 
intervjua har sina arbetsplatser i södra Sverige ansåg vi att telefonintervjuer, ur 
tids - och kostnadssynpunkt, var det effektivaste sättet att utföra denna studie. Det 
finns en inbyggd effektivitet i just denna form av datainsamling. Fördelar med 
personliga intervjuer är att dessa är lätta att arrangera och kontrollera, 
intervjuaren kan ledsaga aktören genom intervjun och det finns möjlighet att 
ställa komplexa frågor och följdfrågor.23  
 
Vid telefonintervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att inte missa viktig 
information. Vi gjorde även anteckningar som ett komplement till 
bandinspelningen. Detta för att vara på den säkra sidan ifall bandspelaren skulle 
fungera dåligt vid avlyssning. Vi sammanfattade intervjuerna var och en för sig 
utifrån det inspelade materialet samt från våra egna anteckningar. Sedan försökte 
vi, med aktörens egna ord, beskriva svaren på frågorna för att få en så levande 
analys som möjligt. Vi erbjöd aktörerna att ta del av intervjuernas 
sammanfattning för eventuella kompletteringar eller ändringar i vår tolkning av 
intervjuerna om missuppfattningar uppstått. Efter detta arbete analyserade vi 
materialet med hjälp av vår analysmodell.  

2.3 Studiens trovärdighet 
 
För att författaren ska kunna göra en bedömning av studiens trovärdighet måste 
denne vara kritisk till olika metodval. Författaren bör vara källkritisk och se till att 
denne inte endast väljer ut sådant material, som stöder de egna idéerna. Om 
författaren inte är källkritisk kan det uppstå skevhet i studien och skapa en falsk 
bild. Det är viktigt att även presentera och diskutera sådana fakta som motsäger 
studiens resultat. Ett syfte med källkritik är att se om materialet har validitet. 24   
 
2.3.1 Validitet 
 
Validitet innebär i stora drag att data och metoder är riktiga. Det vill säga, att det 
material samt den metod som valts för att samla in materialet, är exakt, riktig och 
träffsäker.25 Med hög validitet menas att den metod forskaren verkligen använder, 
mäter det som är avsett att mätas.26 Parallellt med skrivandet av 
problemdiskussion, syfte och teori, i denna rapport, formulerade vi intervjufrågor. 

                                                 
22 Ejvegård, 1993 
23 ibid 
24 ibid 
25 Denscombe, 2000 
26 Patel, 1994 
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Vi bedömde att detta stärkte validiteten i vår studie. I vår litteratur- och 
artikelsökning har vi på ett kritiskt sätt försökt finna material med olika 
förhållningssätt som belyser samma diskussion, även detta för att öka studiens 
validitet.  
 
Vi arbetade fram en frågeguide som skulle användas som ett stöd vid intervjuerna. 
Dessa frågor testades i en seminariegrupp för att pröva om frågorna hade 
koppling till vårt syfte och stöd i vår teori. Det är viktigt att den som intervjuar 
låter aktören svara på ett utförligt sätt, där svaren är öppna och betoningen ligger 
på aktören som utvecklar sina synpunkter.27 Vi ansåg att validiteten i vår studie 
höjdes, eftersom vi intervjuade personerna på deras arbetsplats och aktörerna, 
förhoppningsvis, kände sig bekväma och kunde ge bra svar. Vidare stärks studiens 
validitet genom att flertalet av de referenser vi använde oss av var relativt aktuella.  
 
Det som kan sänka validiteten kan vara den så kallade intervjueffekten där det 
inte automatiskt kan sägas att aktören återspeglar sanningen, utan denne kan vara 
påverkad av forskarens identitet.28  I denna studie försökte vi minska denna effekt 
genom att låta aktörerna svara fritt på de frågor som ställdes samt att de i förväg 
redan förberett svaren då frågorna hade skickats ut i förväg. Vi intervjuade per 
telefon och förhoppningsvis kände sig aktörerna sig behagliga till mods när de fick 
vara på hemmaplan.  Intervjueffekten är särskilt framträdande vid ämnen av 
känslig karaktär. Då ämnet i denna studie inte var personligt inriktade tror vi inte 
att denna effekt kom att framträda i någon större utsträckning.  
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Denscombe, 2000 
28 Patel, 1994 



                                                                                                                              Metod 

 8 

 

3 Teori 
 

 
Här presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. 
Med en början i agentteorin fortsätter kapitlet med corporate governance och de 
olika regelverk och normer kring bolagsstyrning. Då intern kontroll innehar 
olika definitioner, har vi valt att kortfattat beskriva de mest kända av dessa för 
att sedan avsluta med en sammanfattande definition.  
 

3.1 Agentteorin 
 
Kärnan i agentteorin är problematiken gällande relationen mellan två olika parter. 
Teorin berör problemet som uppstår då en part, principalen, delegerar en uppgift 
till en eller flera agenter att handha principalens intressen.29 Enligt agentteorin 
handlar alla människor i eget intresse. 30 
 
Aktörerna är rationella och nyttomaximerande och dess relationer är 
konfliktartade, närmare bestämt försöker agenten öka sin nytta på bekostnad av 
principalens nytta. Det handlar inte endast om att agenten vill te sig som mer 
lämplig eller undgå att stå till moraliskt ansvar för dåliga affärer, utan det handlar 
i högre grad om direkta ekonomiska följder för honom/henne. Exempelvis väntas 
agenten bestämma sig för den redovisningsmetod som ger högre vinst om dennes 
egen kompensation på något vis är relaterad till vinstnivån, oftast i skepnad av 
bonusavtal.  Principalen vänder sig till en revisor som ser till att dennes intresse 
tas tillvara så länge som det värderas att den ekonomiska nyttan överstiger 
kostnaden.31 
 
Agent- och principalrelationen uppkommer när en eller flera personer som 
benämns principal hyr eller anställer andra individer som kallas agenter och 
delegerar ett specifikt ansvar till dem att uträtta i principalens regi. Ansvaret som 
agenten har i förhållande till principalen kontrakteras skriftligt. Kontrakt som till 
exempel inrymmer informationssystem, fördelning av arbetsuppgifter med mera. 
En av principalernas möjligheter att granska agenten är att nyttja 
redovisningsinformation.32 

 
I vår studie skildras agenten som bolagets ledning och principalen som 
aktieägarna. Eftersom ägarna till ett företag, aktieägarna, inte alltid kan eller är 
intresserade av att sköta bolaget själva så delegerar ägarna uppgiften att förvalta 
bolaget till olika förtroendevalda personer. Denna särskiljning mellan ägandet och 
inflytandet över bolagets förvaltning kan innebära en risk, bolagets ledning, 
agenterna, har inte alltid samma intresse som aktieägarna, principalerna.33  
 

                                                 
29 Falkman, 2000 
30 Anthony & Govindarajan, 2001 
31 Artsberg, 2003 
32 Falkman, 2000 
33 Moberg 2003 
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Fyra olika riskmöjligheter kan komma att uppstå gällande dessa två parter. För 
det första kan det finnas en risk att agenten agerar på ett avvikande sätt vilket gör 
att denne inte anstränger sig på ett optimalt sätt. För det andra finns en möjlighet 
för agenten att utnyttja sin position för egenintresse. En tredje situation kan 
uppstå då tidsperspektivet är stort, det vill säga tiden mellan det att agenten utför 
sitt uppdrag till dess att detta visas i bolagets resultat. Agenten kanske inte vill 
uppfylla långsiktiga mål om denne inte har tänkt stanna vid bolaget på sin 
position under någon längre tid. Det sista och fjärde är då agentens och 
principalens riskbenägenhet kan komma att skilja sig åt. De olika parterna har 
olika riskuppfattning vilket kan leda till att de reagerar olika på en och samma 
situation och därmed också vill agera olika 34  
 
Agentteorin förutsätter att konflikter kring parternas olika målsättning existerar 
och att agenten är opportunistisk och mer riskbenägen en den andre parten. För 
att minska riskerna behövs kontroll vilket skapar högre kontrollkostnader, 
agentkostnader. 35 Applicerat på förhållandet i denna studie skulle detta innebära 
att agenten, bolagsledningen, undviker att skapa för hög kontroll, kontroller som 
skulle leda till höga agentkostnader. Risken att informationen från ledningen 
kanske inte kontrolleras i den utsträckning som principalerna, aktieägarna, vill.  
 
För att undvika att agenten handlar i strid mot principalens intressen försöken 
denne kontrollera agenten. Revisorn är den som kontrollerar agenten för 
principalens räkning och revisorn väljs på företagets bolagsstämma. I agentteorin 
använder sig principalen av redovisningsinformation för att kontrollera att 
agenten uppnår verksamhetens mål, det vill säga information som är nödvändig 
för att agenten inte alltid handlar efter principalens bästa.36 

 
 
Revisor 

 
 
 
 
 
 
 
  

Agenten (bolagets ledning)            Principalen (aktieägarna) 
 

Figur 3.1.1  Agentförhållande 37 
 

Enligt agentteorin ingår revisorn ett kontrakt med ägarna i bolaget. Detta kontrakt 
består av att revisorn ska granska företagets redovisning och förvaltning. Revisorn 
ska granska hur tillförlitligt agenten har agerat. Revisorn har en viktig roll i 
agentteorin för att ge företagets redovisning tillförlitlighet så att den kan i sin tur 
kan utgöra en bas för principalens kontrakt med andra agenter.38  

                                                 
34 Lambert, 2001 
35 Kaplan & Strömberg, 2000 
36 Machintosh, 1994 
37 ibid 
38 ibid 
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figur 3.1.1 egen framväxande analysmodell 
 
Ett system som har fått mycket uppmärksamhet på senare tid och som behandlar 
just aktieägarnas förmåga att kontrollera företagslednings förvaltning av bolaget 
är ”Corporate Governance” eller på svenska ”bolagsstyrning”.   

3.2 Corporate governance – Bolagsstyrning 
 
Den moderna debatten kring ”corporate governance” har sitt ursprung i det 
förhållande att kontrollen över amerikanska noterade företag gradvis har glidit 
över från ägarna till företagsledningen. Allteftersom företagen växte i storlek blev 
ägandet mer spritt. Detta innebar att även om enskilda ägare önskade en 
förändring av företagets styrning skulle de inte ha tillräckligt starka incitament att 
ta sig an företagsledningen. Med avsaknad av stora ägare i styrelsen skulle 
företagsledningen få frihet att utnyttja företagets resurser för egna syften på 
aktieägarnas bekostnad. Separationen mellan ägande och kontroll skapade 
sålunda en intressekonflikt mellan ägare/uppdragsgivare och 
företagsledningen/uppdragstagaren.39 
 
Det finns skillnader mellan corporate governance - system i USA och 
Storbritannien samt i de stora kontinentaleuropeiska länderna. Den största 
skillnaden berör just ägarstrukturens utseende. Enkelt uttryckt karaktäriseras de 
stora börsnoterade bolagen i USA och Storbritannien av en långtgående 
ägarspridning, medan ägarstrukturen i kontinentaleuropeiska bolag i många fall 
är förhållandevis koncentrerad i den mening att där typiskt sett finns en eller flera 
stora ägare i bolaget.40 
 
Den svenska corporate governance modellen kan sägas ligga mellan den 
anglosaxiska och den kontinentaleuropeiska modellen. De flesta svenska 
börsbolags ägarstruktur liknar mer de kontinentaleuropeiska än de stora 
amerikanska eller brittiska börsbolagens ägarstrukturer. Många företag har dock 
ett förhållandevis stort antal ägare, men det finns i flertalet av bolagen en ägare 
vars innehav av aktier och röster är så stort att bolaget kan sägas ha en 
kontrollerande ägare. Endast ett fåtal svenska börsbolag saknar kontrollerande 
ägare.41  
 
Corporate governance har lyckats att attrahera ett stort publikt intresse på grund 
av sin uppenbara betydelse för den ekonomiska hälsan hos företag och samhället 
generellt. Corporate governance är dock dåligt definierad eftersom det potentiellt 
täcker ett stort antal ekonomiska fenomen. Som ett resultat har olika personer 
kommit med olika definitioner som reflekterar deras särskilda intresse på 
området. Troligen kommer skillnaden i synen på definitionen av corporate 
governance inte att vara mindre i framtiden. Det bästa sättet att definiera 

                                                 
39 Söderström, Berglöf, Holmström, Högfeldt, Meyersson, 2003 
40 SOU 2004:46 
41 ibid 
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konceptet är därför att lista ett antal olika definitioner istället för att nämna bara 
en definition.42 
 
Definitioner av corporate governance; 
 

1) I en vidare mening brukar man avse olika aspekter på hur ett företags 
ledning är strukturerad utifrån den maktbalans som existerar mellan olika 
interna och externa intressenter.43 

 
2) Corporate governance is a field in economics that investigates how to se-

cure/motivate efficient management of corporations by the use of incentive 
mechanisms, such as contracts, organizational design and legislation. This 
is often limited to the question of improving financial performance, for ex-
ample, how to corporate owners can secure/motivate that the corporate 
managers will deliver a competitive rate of return. 44 

 
3) Corporate governance deals with the way in which supplies of finance to 

corporations assure themselves of getting a return on their investment.45 
 

4) Corporate governance is about promoting corporate fairness, transparency 
and accountability. 46 

 
5) Some commentators take to narrow a view, and say it (corporate govern-

ance) is the fancy term for the way in which directors and auditors handle 
their responsibilities towards shareholders. Others use the expression as if 
it was synonymous with shareholder democracy. Corporate governance is a 
topic recently conceived, as yet ill-defined, and consequently blurred at the 
edges…corporate governance as a subject, as an objective, or as a regime to 
be followed for the good of shareholders, employees, customers, bankers 
and indeed for the reputation and standing of our nation and its economy. 47 

 
6) Corporate governance is the system by which business corporations are di-

rected and controlled. The corporate governance structure specifies the dis-
tribution of right and responsibilities among different participants in the 
corporation, such as, the board, managers, shareholders and other stake-
holders, and spells out the rules and procedures of making decisions on 
corporate affairs. By doing this, its also provides the structure through 
which the company objectives are set, and the means of attaining those ob-
jectives and monitoring performance. 48 

 
Vår utgångspunkt i denna uppsats gällande definitionen av corporate governance 
är den definition som The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) har fastställt, det vill säga ovan nämnda punkt 6. Vi har valt 

                                                 
42 http://www.encycogov.com/WhatIsGorpGov.asp 
43 Nilsson, 2002 
44 http://www.encycogov.com/WhatIsGorpGov.asp 
45 Shleifer & Vishny, 2000 
46 www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg/aboutus.htm 
47 www.mayerbrownrowe.com/sarbanesoxley/ 
48 www.oecd.org/daf/governance/Q&As.htm 
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denna för att den stämmer bäst överens med de riktlinjer som svensk kod för 
bolagsstyrning fastställer. 
 

 
figur 3.2.1 Egen framväxande analysmodell 

3.3 Regelverk och normer på området corporate governance 
 
Frågor till det som internationellt kallas corporate governance, på svenska numera 
bolagsstyrning, har under senare år kommit allt mer i fokus. I början av det nya 
seklet har vi fått bevittna kollapsade företagsimperier, kostsamma och 
förlustbringande investeringar, nyintroduktioner av företag som snabbt blivit 
värdelösa sedan grundarna sålt ut, finansiell rådgivning som lett i fördärvet, 
svindlande ersättningar till inkompetenta företagsledningar, insider affärer och 
förfalskningar i redovisningen. På grund av detta har näringslivet och dess 
företrädare i många av västvärldens länder fallit till en mycket låg status. 
Företagsledare, företag och aktiemarknaden genomgår helt klart en 
förtroendekris. Detta har inneburit att man har börjat ifrågasätta många av de 
regelverk och beslutsstrukturer som gäller beträffande hanteringen av dessa 
frågor. Detta gäller särskilt i stora börsnoterade företag med ett spritt ägande. 49 
 
Allt fler nationella och internationella regelverk har börjat växa fram beträffande 
corporate governance - bolagsstyrning. Dessa normer börjar nu betraktas som en 
del av normeringen på redovisningsområdet.50 Exempel på sådana regelverk och 
normer är ”The Sarbanes Oxley Act” och ”The Combined Code” samt den tänkta 
normering vi behandlar i denna uppsats, den så kallade Svenska koden för 
bolagsstyrning.  
 
3.3.1 Sarbanes Oxley Act 
 
Hösten 2001 hamnade den snabbt växande energijätten i USA, Enron, i betydande 
finansiella svårigheter. Enron skandalen slutade med en konkurs vilket ledde till 
att många privatpersoner förlorade sina livs besparingar, de anställda blev av med 
sina insparade framtida pensioner och långivare i både USA och internationellt 
förlorade enorma belopp.51 Enronskandalen visade sig inte vara en isolerad 
företeelse då ett stort antal företag visade sig ha fuskat i olika former. Detta ledde 
till ett antal initiativ, både i den privata sektorn och från myndigheternas sida 
vilket bidrog till att i slutet av juli 2002 antogs den lag som kom att kallas 
Sarbanes – Oxley – lagen. Sarbanes – Oxley – lagens övergripande syfte är att 
skydda investerare genom att förbättra innehåll och tillförlitlighet i företagens 
finansiella rapporter. Den innehåller ett stort antal olika åtgärder, varav de 
viktigaste är: 

                                                 
49 Söderström et al, 2003 
50 Nilsson , 2002 
51 Petersen, 2002 
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 Ett nytt tillsynsorgan för revision av publika företag, ”Public Company 

Accounting Oversight Board”. 
 

 Revisorer får inte samtidigt vara finansiella rådgivare till företaget. 
Revisorer utses på högst fem år därefter måste företaget byta revisionsbyrå. 

 
 VD och finanschef måste personligen intyga att räkenskaperna är korrekta. 

 
 Strikta regler för företagsledningens intressekonflikter och för 

insidertransaktioner i företagets aktier. 
 

 Nya regler för att säkra aktieanalytikers opartiskhet och oberoende. 
 

 Förstärkning av den amerikanska finansinspektionens (SEC) resurser. 
 

 Skärpta straff för bokföringsbrott och bedrägerier. 
 

 Skydd för anställda som avslöjar sådana bedrägerier. 
 
De nya reglerna gäller för alla bolag noterade på den amerikanska börsen och 
revisorsfirmor med uppdrag för sådana bolag.52   
 
3.3.2 Combined Code 
 
Storbritannien är det land i Europa som inledde intresset kring corporate 
governance. Detta intresse väcktes främst av ett antal affärsskandaler i slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet där både verkställande ledningens, styrelsens 
och revisorernas ansvar för redovisningsrapporteringen ifrågasattes. Ett flertal 
stora studier och undersökningar på området har genomförts under 80- och 90- 
talet. Rapporterna från dessa studier har ofta utmynnat i konkreta 
rekommendationer inom området. Redan i slutet av 1980- talet tillsatte det 
brittiska redovisningsrådet, (Financial Reporting Council), den så kallade 
Cadbury-kommittén för att undersöka aspekter för ledningens, liksom 
revisorernas ansvar för ekonomisk rapportering till olika intressenter. Avsikten 
var att åstadkomma ett ramverk för något som kanske skulle kunna översättas till 
god förvaltningssed i större bolag.53  
 
Cadbury – kommitténs arbete utmynnade i den så kallade ”Cadbury – rapporten” 
som innehöll förslag beträffande styrelsens, direktionens och revisorernas 
hantering av finansiell information. Konkret framfördes bland annat förslag 
beträffande mera utförlig textinformation i redovisningarna. Detta resulterade så 
småningom i krav på en så kallad ”Operating and Financial Review”, som har 
likheter med svensk förvaltningsberättelse. Dessutom föreslogs inrättande av 
revisionskommittéer i stora bolag, krav på mera omfattande information om 
belöningssystem, liksom mera preciserad ansvarsfördelning i företagens ledning. 

                                                 
52 Söderström  et al, 2003 
53 Nilsson, 2002 
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Kommittén vände sig även starkt emot att befattningshavare i de stora bolagen 
samtidigt även sitter i bolagens styrelser..54 
 

Denna kommitté följdes så småningom av flera liknande kommittéer som gav ut 
rapporter i ämnet. Resultatet av de brittiska ansträngningarna att bringa reda i 
dessa förhållanden i större bolag, blev så småningom den brittiska ”The Combined 
Code”, som numera är obligatorisk att följa för bolag noterade på London Stock 
Exchange. Combined Code innehåller krav på bolagen att lämna en redogörelse 
för hur man följer principerna i Combined Code och lämnat motiveringar i den 
mån man frångått dem.55 
 
Combined Code innehåller detaljerade regler beträffande styrelsearbete, revision 
med mera. Några centrala punkter kan sammanfattas enligt följande; 
 

 Styrelsen ska inte domineras av personer ur verkställande ledningen i 
företaget. Valen till styrelsen och även själva styrelsearbetet bör vara 
formellt reglerade, och styrelsemedlemmarna bör ställa sin plats till 
förfogande inom regelbundna tidsperioder. 

 
 Belöningssystem bör vara prestationsreglerade och styrelsemedlemmarna 

och direktörer bör inte vara inblandade i beslut om egna belöningssystem. 
Årsredovisningen bör innehålla information om belöningssystemen med 
redogörelse beträffande varje chefsperson och styrelsemedlem. 

 
 Aktieägare bör uppmuntras att delta i bolagsstämmorna, och deras 

deltagande bör underlättas på olika sätt. 
 

 Styrelsen bör hållas ansvariga för att upprätthålla ett sunt system för intern 
kontroll. Dessutom bör styrelsen hållas ansvarig för att presentera en 
balanserad och begriplig information om den finansiella situationen och 
framtidsutsikterna. 

 
 Börsnoterade företag bör ha en revisionskommitté för att upprätthålla 

effektiva kontakter med de externa revisorerna och för att handha 
upphandlingen av revisionstjänster.56 

 
3.3.3 Svensk kod för bolagsstyrning  

 
Arbetet med att utveckla ”Svensk kod för bolagsstyrning” har bedrivits inom en 
särskild arbetsgrupp, den så kallade Kodgruppen, i samverkan med 
Förtroendekommissionen samt ett antal andra organ och organisationer i 
näringslivet: Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), Näringslivets 
Börskommitté, Stockholmsbörsen, Stockholms Handelskammare, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Fondhandlarföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund och Sveriges Försäkringsförbund. Initiativet till att ta 
fram koden bygger på en gemensam uppfattning inom Förtroendekommissionen 
och Kodgruppen att det finns ett utrymme att förbättra svensk bolagsstyrning och 

                                                 
54 ibid 
55 Nilsson, 2002 
56 ibid 
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att en brett förankrad kod, som ger en samlad bild av god svensk praxis på 
området, kan bidra till att åstadkomma detta. Genom att i första hand de större 
bolagen utvecklar sin bolagsstyrning kommer detta att tjäna som exempel och 
förebild även för andra kategorier av bolag.57 

 
Koden är avsedd att utgöra ett led i självreglering inom näringslivet. Dess 
övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska företag vilket är i 
sin tur är ägnat att främja förtroendet i det svenska samhället för näringslivets sätt 
att fungera. Ett annat viktigt syfte är att hos utländska investerare och andra 
aktörer på den internationella kapitalmarknaden höja kunskapen om och 
förtroendet för svensk bolagsstyrning och därigenom främja det svenska 
näringslivets tillgång till utländskt riskkapital. Koden är primärt skriven för 
svenska aktiebolag noterade på svensk börs. Den torde dock vara relevant även för 
andra kategorier av bolag med ett spritt ägar- och allmänintresse. Koden 
behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. 
Detta tar sig uttryck i ett antal regler avseende såväl enskilda bolagsorgans 
organisationer och arbetsformer som samspel mellan organen. Dessutom ges 
riktlinjer för bolagets rapportering till ägare, kapitalmarknad och omvärlden i 
övrigt. Koden består av såväl fasta och väldefinierade bestämmelser, för vilket 
graden av efterlevnad kan fastställas med rimlig säkerhet, som regler som mer har 
karaktären av riktlinjer och goda intentioner, utan den precision som krävs för att 
kunna följas upp. Bakgrunden till detta är kodens syfte att fungera som riktlinje 
för bolagen att förbättra sin bolagsstyrning. Grunden för svensk bolagsstyrning 
utgörs av aktiebolagslagen och dess motsvarigheter för aktiebolag med särskild 
reglerad verksamhet. Ett bolag som tillämpar koden kan avvika från enskilda 
regler men ska då motivera detta enligt principen ”comply or explain” eller på 
svenska ”följ eller förklara”.58 
 
I koden föreskrivs att bolag som tillämpar koden till årsredovisningen ska bifoga 
en särskild bolagsstyrningsrapport. I denna rapport ska bolaget deklarera att det 
tillämpar koden och översiktligt beskriva hur detta sker. Om bolaget avvikit från 
enskilda regler ska detta anges och motiven för varje avvikelse ska tydligt 
beskrivas. Syftet är inte att företaget ska pricka av de olika kraven i koden, utan att 
de ska agera i enlighet med de intentioner som koden ger uttryck för. För 
aktiemarknadsbolagen avgör sedan marknaden om de redovisade motiven är 
godtagbara eller inte. Om dessa framstår som välgrundande och rimliga får 
avvikelsen sannolikt inga konsekvenser men i motsatt fall kan bolaget drabbas av 
negativ publicitet och förtroendeförlust på kapitalmarknaden. För andra 
kategorier av bolag som tillämpar koden avgör respektive ägare hur redovisade 
avvikelser ska behandlas. En viktig del av bolagsstyrningsrapporten är den 
information som ska framgå angående företagets interna kontroll och finansiella 
rapportering. Koden säger att information ska ges om företagets interna kontroll 
och övervakning av den interna kontrollen.59 
 
Koden fastställer att styrelsen ska rapportera hur den interna kontrollen till den 
del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har 
fungerat under det senaste räkenskapsåret. Dessutom ska bolag som inte har en 
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särskild granskningsfunktion (internrevision) motivera sitt ställningstagande. 
Styrelsen ska lämna upplysningar om det sätt på vilket de säkerhetsställer 
kvaliteten i den interna kontrollen. När rapporten är färdigställd ska revisorn avge 
en särskild granskningsberättelse över styrelsens rapport om den interna 
kontrollen, vilken ska publiceras tillsammans med styrelsens rapport. Styrelsen 
ska även lämna upplysning om det sätt på vilket styrelsen säkerhetsställer 
kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med bolagets 
revisor. 60 

 
Koden innehåller även ytterligare informationskrav kring bolagsstyrning, se bilaga 
A. Sammanfattningsvis är ändå utgångspunkten i koden; att säkerhetsställa 
kvaliteten i de interna kontrollerna. 
 

 
figur 3.3.1 Egen framväxande analysmodell 
 

3.4 Intern kontroll  
 
Företagsledare har länge försökt hitta olika sätt att bättre kontrollera företagen de 
driver. Interna kontroller har många viktiga syften gällande ett företags 
måluppnåelse och genom detta finns det ökande krav på bättre interna 
kontrollsystem. Goda interna kontroller ses mer och mer som lösningar på en 
variation av problem. Intern kontroll har olika innebörd för olika personer vilket 
bidrar till förvirring i affärsvärlden och bland lagstiftare, normgivare och andra 
parter. Detta resulterar i dålig kommunikation och olika förväntningar vilket 
skapar problem i företagen. Problemen förvärras då termen, om den inte blir 
ordentligt definierad, skrivs in som lag, reglering eller norm.61 

 
Det finns få fastställda definitioner av intern kontroll. Nedan vill vi kortfattat 
redogöra för de mest kända definitionerna av intern kontroll. Definitionerna är 
lika i många avseenden men skiljer sig också åt gällande andra avseenden.  
 
3.4.1 COSO – definitionen  

 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO, är 
en kommitté i USA med representanter för företag, redovisningsekonomer och 
revisorer. Dessa har tagit fram en definition av intern kontroll, COSO – 
definitionen, vilken ska kunna användas av alla intressenter för alla slags företag 
och organisationer. Definitionen har fått stort internationellt genomslag, bland 
annat sedan den antagit av FAR: s internationella motsvarighet American 
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Institute of Certified Public Accountants, AICPA. COSO menar att internkontroll 
är en process genom vilken företagets styrelse, ledning och annan personal skaffar 
sig rimlig säkerhet om att företagets mål uppnås på följande områden: 
verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, den ekonomiska 
rapporteringens tillförlitlighet samt efterlevnad av tillämpliga lagar och 
förordningar. Intern kontroll är, enligt COSO, ett medel för företagsledningens 
kontroll av verksamheten. Den interna kontrollen ska integreras i styrningen av 
verksamheten och det är fråga om en process som påverkas av hur ledning och 
personal agerar i ord och handling. Dessa distinkta men överlappande kategorier 
uppfyller olika behov och tillåter den direkta fokuseringen att bemöta de olika 
behoven.62 
 
COSO fastställer att de interna kontrollsystemen verkar på olika nivåer av 
effektivitet. Intern kontroll kan bedömas som effektiv i var och en av de tre 
ovanstående kategorierna om företagsledningen har försäkrats sig om att de 
förstår till vilken utsträckning som enhetens verksamhetsmål uppfylls. Vidare 
måste de se till hur tillförlitligt publicerade finansiella rapporter är framställda, 
samt se till hur applicerbara lagar och regleringar följs. Intern kontroll är en 
process, medan dess effektivitet är ett tillstånd av processen och detta tillstånd är 
olika för olika tidpunkter. COSO tar upp fem interrelaterade komponenter för 
intern kontroll. Dessa är härledda från det sätt på vilket ledningen driver 
företaget, och är integrerade med ledningsprocessen. De olika komponenterna 
kan tillämpas på alla företag och organisationer, men små eller medelstora företag 
implementerar dem ofta annorlunda än de stora företagen. De mindre och 
medelstora företagens kontroller kan vara mer informella och mindre 
strukturerade, dock kan ett litet företag fortfarande ha effektiva interna 
kontroller.63  
 
De fem komponenterna för intern kontroll är;64 
 
Kontrollmiljö 
Här markeras de faktorer som ”anger tonen” i företaget och därmed påverkar 
kontrollmedvetandet. Hit hör integritet, etik, ledarskapsstil, ansvarsfördelning, 
organisatorisk uppbyggnad samt engagemang och styrning från företagsledningen 
och styrelsen. Kontrollmiljön är grunden för de andra fyra komponenterna i den 
interna kontrollen. Kontrollmiljön förmedlar disciplin och struktur.  

 
Riskbedömning  
Alla risker måste bedömas med tanke på målen för verksamheten: operationella, 
finansiella och laguppfyllande. I alla organisationer förekommer både interna och 
externa risker. Risken för att målen inte uppnås måste kontinuerligt analyseras. 
Ekonomin, industrin, regleringar och andra operationella tillstånd förändras. 
Detta medför att även mekanismerna som behövs för att identifiera dessa risker 
också måste förändras.  
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Kontrollåtgärder 
Olika mått och steg som ska leda till att ledningens direktiv och de uppsatta målen 
inte äventyras. Kontrollaktiviteter uppstår genom hela organisationen, på alla 
nivåer och i alla funktioner. Det handlar om fördelning av arbete och ansvar, om 
attestrutiner, avstämningar, uppföljning av resultat och skydd av tillgångar. Det 
väsentliga för organisationen är att ha god styrning och kontroll av 
systemutveckling, underhålla systemprogram, behörighetskontroller och 
datordrift. På rutin- och processnivå finns ofta ett stort antal så kallade 
rutinorienterade kontroller. De är både förebyggande och upptäckande och de kan 
vara manuella eller inbyggda i delsystem.  
 
Information och kommunikation 
Den information som behövs för att styra och ha kontroll över företaget måste 
identifieras, registreras, bearbetas och kommuniceras. Detta i rätt form och i rätt 
tid så att verksamheten kan bedrivas på ett bra sätt. Informationen behandlar inte 
bara internt genererad data, utan också information om externa händelser, 
aktiviteter och tillstånd som behövs för beslutsfattande och extern rapportering. 
All personal måste få klar information från ledningen att kontrollaktiviteter måste 
tas på allvar. Ledningen måste förstå sin egen roll i det interna kontrollsystemet. 
De måste kommunicera informationen i företaget men de måste också ha en 
effektiv kommunikation med externa parter, som till exempel kunder, 
leverantörer, lagstiftare och andra intressenter. Då krävs bra informationssystem 
och väl fungerande IT – lösningar.  
 
Övervakning och uppföljning 
All information om ett företags verksamhet måste ständigt utvärderas. En effekt 
av detta är den femte komponenten, övervakning och uppföljning. Detta innebär 
att systemen för intern kontroll bör övervakas och följas upp. Uppföljning kan ske 
kontinuerligt och/eller i efterhand. Det inkluderar rutinartade lednings- och 
övervakningsaktiviteter, separata utvärderingar eller en kombination av de två. 
Omfattningen av frekvent eller separat övervakning och uppföljning kommer 
primärt att bero på fastställandet av risker och effektiviteten av pågående 
övervakningsprocedurer.65 
 

Det interna kontrollsystemet är sammanlänkad med enhetens operationella 
aktiviteter och existerar av fundamentala anledningar. Interna kontroller är mest 
effektiva när de är inbyggda i enhetens infrastruktur och är en del av essensen i 
verksamheten. Inbyggda interna kontroller stödjer kvalitet och bemyndigar 
initiativ, undviker onödiga kostnader och ger snabb respons till förändrade 
förhållanden.66 Den interna kontrollen varierar nästan alltid mellan olika områden 
inom ett och samma företag.67 
 
COSO ponerar en rad faktorer som kan bidra till begränsningar i det interna 
kontrollsystemet. De inkluderar bland annat att beslutsfattande kan vara felaktigt, 
och att haveri kan uppstå på grund av enkla misstag. Till detta kan tilläggas att 
kontroller kan kringgås genom maskopi mellan personer i företaget eller genom 
att ledningen har förmåga att frångå systemet. Andra begränsande faktorer är att 
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designen av en intern kontroll måste reflektera det faktum att det finns en 
resursbegräsning, och att fördelarna måste överväga kostnaderna gällande de 
interna kontrollerna.68 
 
När det gäller roller och ansvar anser framställarna av COSO att alla i en 
organisation har ansvar för de interna kontrollerna men att företagsledaren är 
främst ansvarig för systemet. Företagsledaren sätter ”tonen i toppen” som 
påverkar integritet och etik och andra faktorer i en positiv kontrollmiljö. 
Ledningen är underställd styrelsen, vilka ger riktlinjer och översikt. Effektiva 
styrelsemedlemmar är objektiva, kompetenta och uppmärksamma. De har också 
kunskap om enhetens verksamhet och miljö, och ger den tid som behövs för att 
fullfölja sina styrelseuppdrag. Ledningen kan vara i den positionen att de kan 
frångå kontroller och ignorera eller undertrycka kommunikation till 
underordnade, som ger en oärlig ledning som med avsikt misstolkar resultat för 
att täcka sina spår. En stark, aktiv styrelse har ofta den bästa förmågan att 
identifiera och korrigera sådana problem. Interna revisorer spelar en viktig roll i 
att utvärdera effektiviteten av kontrollsystem, och bidra till fortsatt effektivitet. 
Beroende på organisatorisk position och auktoritet i en enhet, spelar en 
internrevisionsfunktion en viktigt övervakande roll.69 

 
Alla i en organisation är till viss del ansvariga för den interna kontrollen, och den 
ska därför vara en del av alla anställdas arbetsbeskrivning. Virtuellt producerar 
alla anställda information som används i det interna kontrollsystemet eller andra 
handlingar som behövs för att göra kontrollerna effektivare. All personal bör 
därför vara ansvarig för att förbättra de interna kontrollerna. Ett antal externa 
parter bidrar ofta till att uppnå en enhets mål. Externa revisorer, som ger en 
oberoende och objektiv syn, bidrar direkt genom att granskade de finansiella 
rapporterna och indirekt genom att ge information som är användbart för 
ledningen och styrelsen i utförandet av deras ansvar. Det finns även andra som 
bidrar till information till enheten som är användbara för att effektivisera de 
interna kontrollerna. Dessa är lagstiftare och normgivare, kunder och andra som 
har transaktioner med företaget, finansiella analytiker och massmedia. Externa 
parter, är dock inte ansvariga för, och inte heller en del av enhetens interna 
kontrollsystem.70 

 
3.4.2 Turnbull definitionen 
 
Kraven på intern kontroll har även uppmärksammas i Europa och då särskilt i 
Storbritannien under senare år. Detta kommer av de krav som Londonbörsen 
ställt upp för företagens interna kontrollsystem i ”The Combined Code”, som 
gäller alla företag som är noterade där. FAR: s motsvarighet, The Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales, (ICAEW), har tagit fram en 
vägledning till ”The Combined Code”, den så kallade Turnbull – rapporten.  
Denna rapport innehåller tydligt riktlinje för vad god intern kontroll innebär och 
ska fungera som en vägledning för hur företagen ska gå tillväga för att uppnå en 
välgrundad intern kontroll. Vägledningen kräver att ledningen gör bedömningar i 
granskningen av hur företaget tillämpat kraven i ”The Combined Code” relaterat 
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till intern kontroll och rapportering till aktieägarna. Turnbull fastställer att ett 
välgrundat internt kontrollsystem omfattar; policys, processer, uppgifter, 
beteende och andra aspekter i ett företag. Detta ska tillsammans främja 
verksamhetseffektivitet genom att möjliggöra lämplig respons till betydande 
affärer, verksamheter, finansväsen, eftergivenhet och andra risker, för att uppnå 
företagets mål. Detta inkluderar skydd för att tillgångar används olämpligt, skydd 
för förlust och bedrägeri samt försäkrar att ansvarsskyldighet identifieras och 
hanteras. Den ska också vara behjälplig till att säkra kvaliteten i de interna och 
externa rapporterna. Detta kräver upprätthållande av lämpliga register och 
processer som genererar ett flöde av läglig, relevant och tillförlitlig information 
inom och utom organisationen. De interna kontrollerna ska vara behjälpliga att 
säkra uppfyllelse av applicerbara lagar och regleringar, men också uppfyllelse av 
intern policys uppsatta av företagsledningen.71 

 
Turnbull kopplar även intern kontroll till riskhantering och menar att ett företags 
system för intern kontroll har en nyckelroll i riskhantering. Ett välgrundat internt 
kontrollsystem är att det ska bidra till att säkerhetsställa aktieägarnas 
investeringar och företagets tillgångar. Riskhantering handlar om att underlätta 
effektiviteten i verksamheten. Effektiva finansiella kontroller, inkluderat 
bibehållandet av lämplig redovisning, är en viktig del av den interna kontrollen. 
Den hjälper till att försäkra att företaget inte blir onödigt utsatta för finansiella 
risker och att finansiell information som används inom företaget och för publika 
ändamål är tillförlitliga. De bidrar också till att säkerhetsställa tillgångar, 
inkluderat skydd och upptäckt av bedrägeri. Ett företags mål, dess interna 
organisation och miljön i vilket de är verksamma utvecklas kontinuerligt. Som ett 
resultat av detta, förändras även de risker företaget utsätts för. Ett välgrundat 
internt kontrollsystem måste därför kontinuerligt utvärderas. Eftersom vinst till 
viss del är en belöning för framgångsrikt risktagande, är syftet med interna 
kontrollsystem att hjälpa ledningen att kontrollera riskerna istället för att 
eliminera dem. Ett företags interna kontrollsystem kommer att reflektera dess 
kontrollmiljö vilket omfattar företagets organisationsstruktur, systemet inkluderar 
kontrollaktiviteter, riskhantering, och processer för att övervaka och utvärdera 
den kontinuerliga effektiviteten av det interna kontrollsystemet. Turnbull anser 
att det interna kontrollsystemet ska vara integrerat i företagets verksamhet och 
forma en del av dess kultur. Detta innebär att det ska vara kapabelt att reagera 
snabbt på uppkommande risker för företaget som uppstår genom faktorer inom 
företaget och till förändringar i affärsmiljön. Det interna kontrollsystemet ska 
också inkludera procedurer för rapportering av betydande kontrollbrister och 
svagheter som identifierats tillsammans med detaljerande korrigerande 
handlingar som företas. 72 

 
Även Turnbull, liksom COSO, ponerar vad det interna kontrollsystemet kan och 
inte kan bidra till, samt vilka inneboende begräsningar som finns i alla interna 
kontrollsystem. Turnbull fastställer att ett välgrundat internt kontrollsystem 
reducerar möjligheten av dåligt omdöme i beslutsfattande, mänskliga fel, 
kontrollprocesser som med vilja kringgås av anställda eller andra, ledning som 
kringgår kontroller och förekomst av oförutsedda händelser. Ett internt 
kontrollsystem kan inte med säkerhet ge skydd till ett företag som misslyckas med 
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att möta dess mål eller alla materiella fel, förluster, bedrägerier, eller överträdelser 
av lagar eller regleringar. Ett välgrundat internt kontrollsystem bidrar därför till 
skälig, men inte absolut, säkring av att ett företaget inte hindras från att uppnå 
sina mål. Turnbull ger vidare förslag till hur företaget genom ansvars – och 
arbetsfördelning kan upprätthålla ett välgrundat internt kontrollsystem. Styrelsen 
ska ställa upp lämpliga policys för intern kontroll samt söka kontinuerlig säkring 
för att systemet fungerar tillfredställande. Styrelsen måste också försäkra sig om 
att systemet för intern kontroll är effektiv i att hantera risker på ett 
tillfredställande sätt. Det är ledningens roll att implementera styrelsens policys på 
risk och kontroll. När de fullföljer sina åtaganden, ska ledningen identifiera och 
utvärdera riskerna som företagets utsätts för med hänsyn till styrelsens design och 
övervakning av ett passande system för intern kontroll vilket implementerar de 
policys som styrelsen fastställt. Alla anställda har någon form av ansvar för den 
interna kontrollen som en del av deras strävan i att uppnå företagets mål. De ska 
tillsammans ha de behövliga kunskaperna, förmågorna, informationen och 
auktoriteten att etablera, verka för och övervaka systemet för intern kontroll. 
Detta kräver en förståelse för företaget, dess mål, industri och marknad samt den 
risk som företaget utsätts för.73 

 
figur 3.4.2.1 Egen framväxande analysmodell 
 

3.5 Sammanfattande utvecklad definition av intern kontroll 
 

Vi vill utifrån de två ovanstående definitioner av intern kontroll göra en 
sammanställande utvecklad definition. Vi vill med denna sammanställande 
utvecklade definition åstadkomma lättförståelighet och genom indelning i 
underrubriker bättre överskådlighet. Denna sammanställning tillsammans med 
tidigare teori kommer att utgöra utgångspunkten för vår analysmodell.   
 
3.5.1 Målet med en gemensam definition av intern kontroll  

 
I och med att begreppet intern kontroll även har lanserats i andra sammanhang, 
till exempel på miljöområdet har en viss begreppsförvirring uppstått och ibland 
därmed felaktiga förväntningar. Målet med att definiera och beskriva intern 
kontroll är att fastställa en gemensam definition av intern kontroll som uppfyller 
olika parters behov. Den ska också tillhandahålla en standard mot vilket företag 
och andra enheter – stora eller små, publika eller privata, vinstdrivande eller inte 
– kan uppskatta sina interna kontrollsystem och bestämma hur de kan förbättra 
dem.74 Definitionen ska reflektera en välgrundad företagspraxis där intern kontroll 
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är integrerat i affärsprocesserna genom vilket företagen fullföljer sina mål. 
Meningen är att den interna kontrollen ska förbli relevant över tiden i den 
kontinuerligt utvecklande affärsmiljön, och göra det möjligt för företaget att 
applicera den på ett sätt som tar i beräkning särskilda omständigheter.75  
 
Ett internt kontrollsystem omfattar policys, processer, uppgifter, beteende och 
andra aspekter i ett företag, som uppförs och utförs av företagets styrelse, ledning 
och annan personal. Dessa ska tillsammans främja företaget och ge en rimlig 
säkerhet att företaget uppnår sina mål på följande områden;76 
 
• verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet 
• den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet 
• efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 

 
Den första kategorin berör en enhets grundläggande mål, inkluderat prestation, 
lönsamhetsmål och säkerhetsställande av resurser. Den andra relateras till 
produktionen av tillförlitliga finansiella rapporter, inkluderat provisoriska 
finansiella rapporter och utvald finansiell data som publiceras offentligt. Den 
tredje behandlar hur den interna kontrollen ska uppfylla lagar och regleringar till 
vilket företag är bunden.77 
 
Sammanfattningsvis kan den interna kontrollen hjälpa enheten nå dit den vill, och 
undvika fallgropar och överraskningar längst vägen. Effektiva interna kontroller 
kan bara bidra till att en enhet når sina mål. Den kan ge ledningen information 
om enhetens utveckling, eller brist på detta. Interna kontroller kan dock inte 
förändra en dålig ledare till en bra sådan eller förändra i styrelsens policy eller 
program, konkurrenters handlingar eller ekonomiska förhållanden. Interna 
kontroller kan inte försäkra framgång, eller överlevnad. Det interna 
kontrollsystemet, och det har ingen betydelse hur väl framställt eller operativt det 
är, kan bara ge en rimlig, och inte absolut, säkring till ledningen och styrelse 
gällande att uppnå företagets mål.78 
 
3.5.2 Komponenter för intern kontroll 

 
Det interna kontrollsystemet är effektivast när det är integrerat i företagets 
verksamhet och reagerar dynamiskt till förändrade förhållanden. En synergi 
mellan ett antal komponenter i det interna kontrollsystemet kan bidra till detta. 
Dessa komponenter är;79 
 
Kontrollmiljö 
Här avses de faktorer som påverkar kontrollmedvetandet. Kontrollmiljön 
förmedlar disciplin och struktur och utgör företagets organisationskultur. Den är 
starkt beroende av företagsledningens filosofi och sätt att driva företaget. 
Kontrollmiljön är grunden för de andra fyra komponenterna i den interna 
kontrollen.  
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Riskbedömning/hantering  
I denna komponent ingår att ta risker i beaktning när det gäller att uppnå 
företagets mål. Det förekommer både externa och interna risker för ett företag. 
Ekonomin, industrin, regleringar och andra operationella tillstånd förändras. 
Detta medför också att de interna kontrollerna måste förändras för att kunna 
identifiera dessa risker. De interna kontrollerna hjälper företaget att inte blir 
onödigt utsatta för finansiella risker och att finansiell information som används 
inom företaget och för publika ändamål är tillförlitliga.  

 
Kontrollåtgärder 
Här avses olika mått och steg som ska leda till att ledningens direktiv och de 
uppsatta målen inte äventyras. Häri ingår bland annat fördelning av arbete och 
ansvar, om attestrutiner, avstämningar, uppföljning av resultat och skydd av 
tillgångar. Det är viktigt att företaget har god styrning och kontroll av 
systemutveckling, underhåll systemprogram, behörighetskontroller och datordrift.  

 
Information och kommunikation 
All personal måste få klar information av ledningen om hur företaget ska styras 
och kontrolleras. Denna information måste därför identifieras, registreras, 
bearbetas och kommuniceras i rätt form och i rätt tid så att verksamheten kan 
drivas på ett bra sätt. Ledningen måste inte bara kommunicera information inom 
företaget utan de måste även ha en effektiv kommunikation med externa parter.  
 
Övervakning och uppföljning 
Ett företags mål, dess interna organisation och miljön i vilket de är verksamma 
utvecklas kontinuerligt. Detta innebär att systemen för intern kontroll bör 
övervakas och följas upp. Uppföljning kan ske kontinuerligt och/eller i efterhand. 
Omfattningen av kontinuerlig eller separat övervakning och uppföljning beror på 
hur föränderlig den miljö är, som företaget är verksam i. 
 
3.5.3 Inneboende begränsningar i det interna kontrollsystemet 

 
Alla interna kontrollsystem har så kallade inneboende begränsningar. Dessa 
begränsningar kan hindra företaget från att nå sina mål och är en anledning till 
varför ett internt kontrollsystem endast med rimlighet kan hjälpa företaget att 
säkra sina mål. Exempel på inneboende begräsningar kan vara företagsledningens 
krav att kostnaden för den interna kontrollen måste understiga nyttan de räknar 
med att uppnå med den. De interna kontrollerna kan hindras av fel på grund av 
den mänskliga faktorn. Interna kontroller kan också kringgås av anställda, 
företagsledning och andra personer utanför företaget. Kontrollåtgärderna kan 
också bli otillräckliga genom förändrade förhållanden.80 

 
3.5.4 Ansvarsfördelning gällande den interna kontrollen 
 
Styrelsen ansvarar för att ge riktlinjer och översikt, det vill säga fastställa en 
lämplig policy för den interna kontrollen. Ledningen är underställd styrelsen och 
det är ledningens roll att implementera styrelsens policy på risk och kontroll. Alla 
i en organisation är till viss del ansvariga för den interna kontrollen, och den ska 

                                                 
80 The Institute of Chartered Accountants  in England and Wales, 1999 
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därför vara en del av allas arbetsbeskrivning. All personal bör vara ansvarig för att 
förbättra de interna kontrollerna. Interna revisorer spelar en viktig övervakande 
roll i att utvärdera effektiviteten av kontrollsystem, och bidra till fortsatt 
effektivitet. Även externa parter bidrar till att uppnå en enhets mål till exempel 
externa revisorer som genom sin granskning av de finansiella rapporterna ger en 
oberoende och objektiv syn samt ger styrelse och ledning information som kan 
vara behjälpligt i deras ansvar. Andra parter som kan bidra till ett välgrundat 
internt kontrollsystem är lagstiftare och normgivare, kunder och andra som har 
transaktioner med företaget, finansiella analytiker och massmedia. Dessa är dock 
inte ansvariga för eller är en del av det interna kontrollsystemet.81 

3.6 Analysmodell 
 
Vår analysmodell visar hur uppsatsen hänger ihop och med hjälp av denna modell 
kommer vi att analysera teorin tillsammans med det insamlade empiriska 
materialet. Detta för att sedan kunna dra slutsatser som ska besvara vår studies 
syfte.  
  

      
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figur 3.6.1 Egen analysmodell 
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Den översta boxen i vår analysmodell representerar Agentteorin. Denna omfattar 
en problematik kring relationen mellan två olika parter. Applicerat på vår studie 
är dessa parter aktieägare och företagsledning. Problem uppstår när 
företagsledningen försöker öka sin egen nytta på bekostnad av aktieägarna. För att 
kunna undvika detta försöker aktieägarna att kontrollera företagsledningen. 
Många företag har dock ett förhållandevis stort antal ”små” aktieägare och detta 
gör att dessa inte själva kan kontrollera företaget utan måste lita på att 
företagsledningen agerar i aktieägarnas nytta. Separation mellan ägare och 
kontroll skapar en intressekonflikt vilket har givit upphov till ett växande intresse 
gällande bolagsstyrning (corporate governance).  

 
Corporate governance är det system genom vilket bolag styrs och kontrolleras. 
Strukturen av corporate governance specificerar distributionen av rättigheter och 
ansvar mellan olika deltagare i företaget, som till exempel styrelsen, ledningen, 
aktieägare och andra intressenter. Corporate governance ställer upp regler och 
procedurer för beslutsfattande och ger genom detta en struktur genom vilket 
företagets mål fastställs samt meningen med att uppnå dessa mål. 
 
Genom ett antal bolagsskandaler de senaste åren där både aktieägare och andra 
intressenter har förlorat förtroende för näringslivet har olika regelverk växt fram 
beträffande corporate governance. Exempel på sådana är ”Sarbanes Oxley Act”, 
”Combined Code” samt den i Sverige föreslagna ”Koden för bolagsstyrning”. 
Problemet med dessa regelverk och riktlinjer var att de saknade en definition av 
intern kontroll vilket bidrog till att de förlorade lite av sitt syfte som är att öka 
transparensen gällande bolagsstyrningen ut mot aktieägarna. Detta ledde till att 
ett antal rapporter angående intern kontroll kom tillstånd. Ur ”Sarbanes Oxley 
Act” kom den så kallade COSO – definitionen och ur ”Combined Code”, den så 
kallade Turnbullrapporten. Syftet med dessa rapporter var att definiera begreppet 
”intern kontroll” och skapa en standard och företagspraxis gällande begreppet.  
 
Utifrån COSO och Turnbull rapporterna har vi sammanställt en sammanfattande 
utvecklad definition av intern kontroll. I denna ingår ett antal komponenter som 
är viktiga för att kvalitetssäkra ett internt kontrollsystem. Vidare är det viktigt att 
det finns en ansvarsfördelning gällande den interna kontrollen och att företaget är 
medveten om att alla i företaget bidrar till att kvalitetssäkra kontrollsystemet. 
Kontrollsystem kan dock innehålla inneboende begräsningar som kan hindra 
företaget från att nå sina mål. 
 
Vi vill utifrån denna framställning beskriva börsnoterade företags uppfattning 
kring god intern kontroll samt beskriva huruvida dessa företag tror att ”svensk 
kod för bolagsstyrning” kan bidra till att kvalitetssäkra interna kontrollsystem. 
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4 Empiri 
 
Detta kapitel inleds med en presentation av de intervjuade publika företagen, 
samt de personer som vi intervjuat vid dessa företag. Fortsättningsvis ges en 
sammanfattning av de svar som inbringats vid intervjuerna.  

 
 
4.1 Presentation av aktörerna  

 
Vi har valt att intervjua personer med ledande ställning i börsnoterade företag. De 
företag och personer vi intervjuat är: Boliden– Ragnvald Johansson, CashGuard – 
Magnus Roubert, Karlshamns – Stefan Sjölin och Skanska – Anders Lilja. 
Information om dessa intervjuade personer samt företagens verksamhet 
sammanfattas kortfattat nedan. 
 
4.1.1 Boliden 
 
Boliden är ett gruv- och smältverksföretag som fokuserar på produktion av 
koppar, zink, bly samt guld och silver. Verksamheten bedrivs inom tre 
affärsområden - Gruvor, Smältverk och Marknad & Försäljning. Bolagets 
huvudverksamhet är att idka gruvbrytning och framställning av metaller. Bolaget 
har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor och har 
sitt huvudkontor i Stockholm. Idag är Boliden en av de 40 mest omsatta aktierna 
på svensk börshandel.82 

 

Ragnvald Jonsson är verksam som ekonomichef vid Boliden Mineral AB och har 
arbetat sedan 1971. Han har också en funktion som koncernansvarig för hela 
Bolidens redovisning och skatter. Jonsson har en bakgrund som ekonom och har 
läst företagsekonomi samt har en managementutbildning. 
 
4.1.2 CashGuard 

 
CashGuard är ett relativt nytt företag som grundades 1991 kring en svensk 
uppfinning för hantering av kontanter. Koncernen som har sitt huvudkontor i 
Täby har idag cirka 125 anställda och är marknadsledande inom sluten 
kontanthantering och kontantlogistik. CashGuard: s produkter har det 
gemensamma syftet att hantera kontanter och skydda dess värde från tjuvar. 
CashGuard är verksamt i ett stort antal länder i Europa. 83 
 
Magnus Roubert är 53 år och ekonomidirektör. Han har arbetat i CashGuard i 
denna befattning sedan 28 april, 2003. Han är utbildad civilekonom och har 
tidigare arbetat som ekonomidirektör och controller vid ett antal svenska företag.  
 

                                                 
82 www.boliden.se 
83 www.cashguard.se 
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4.1.3 Karlshamns 
 
Karlshamns är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska 
specialfetter. Karlshamns levererar specialfetter över hela världen och är 
marknadsledande i Norden samt Centraleuropa. Huvudkontoret, och den största 
produktionsanläggningen, är placerad i Karlshamn. Övriga produktionsenheter 
ligger i Hull, Storbritannien och i Zaandijk, Nederländerna. Karlshamns-
koncernen omsätter ungefär 3.3 Miljarder kronor och medelantalet anställda 
under året har varit 757, varav 623 i Sverige.84 
 
Stefan Sjölin är vice vd och CFO, Chief Financial Officer, vid Karlshamns. Han har 
arbetat vid Karlshamns sedan 2001. Stefan Sjölin är utbildad civilingenjör. 
 
4.1.4 Skanska 
 
Skanska är grundat 1887 och deras verksamhet är byggrelaterade tjänster, 
projektutveckling och facilities management. Omsättningen för Skanska, 2003, 
var 133 miljarder kronor i koncernen och ungefär 23 miljarder i Sverige. De har 
ungefär 60 000 anställda i hela koncernen varav cirka 15 000 personer i Sverige. 
Skanskas huvudkontor ligger i Solna.85 
 
Anders Lilja ansvarar för ”Investor Relations” i Skanska. Han har arbetat för 
Skanska i elva år och med ”Investor Relations” i två år. Han har en bakgrund som 
civilingenjör inom väg och vatten och har även en MBA, Master of Business 
Administration. 

4.2 Sammanfattning av intervjusvaren 
 
4.2.1 Boliden – Ragnvald Jonsson 
 
Ragnvald Jonsson har genom sin långa erfarenhet inom Boliden upplevt 
utvecklingen gällande bolagsstyrning och intern kontroll. Detta har exempelvis 
inneburit, att Boliden har gått från en egen stor koncernredovisningsavdelning till 
att, som idag, inte ha det.  
 
Jonsson känner till den föreslagna ”Svensk kod för bolagsstyrning” genom de 
debatter han har följt i tidningar och fick på grund av vår intervju anledning att 
läsa igenom koden. Han är ”lite allergisk” mot denna typ av dokument och menar 
att ibland uppkommer dokument mer för syns skull. Han liknar detta vid 
overhead bilder; ”ju flashigare de är, ju mer säljer man med dem, men sedan 
gäller det att krypa in bakom och se hur detta fungerar i verkligheten”.  
 
Nyttan med koden, menar Jonsson, är att man uppmärksammar frågan vilket är 
naturligt efter allt som har hänt, både nationellt och internationellt. Han anser att 
man måste ”upp med dessa frågor på bordet, var och en måste rannsaka sig 
själv”. Med Jonssons erfarenhet ser han en farlig tendens mot att anställda, 
styrelse och verksamhetsdirektörer låter den egna nyttan styra mer än vad som är 

                                                 
84 www.karlshamns.se 
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viktigt för verksamheten. Jonsson uttrycker att ”det är därför vi ser de tokigheter 
vi ser med till exempel Skandia – det är alldeles bedrövligt”.  
 
Jonsson tror inte att koden kan hjälpa till att förbättra företagens interna kontroll, 
men anser att den kan hjälpa till att uppmärksamma frågan om bolagsstyrning 
och intern kontroll. Han anser inte heller att det finns några nyheter i koden eller 
den bolagsstyrningsrapport som ska bifogas årsredovisningen. Uppmärksamheten 
kring bolagsstyrning och intern kontroll leder förhoppningsvis till en självsanering 
av näringslivet, ”diskussioner uppkommer och man inte kan krypa undan dessa 
saker”. 
 
Vidare anser Jonsson, att förtroendet för näringslivet ut mot aktieägarna endast 
kan öka genom att företagen ändrar sitt beteende. Han menar att arvoden och 
bonus till ledning måste ifrågasättas om denna typ av ersättningar leder till att 
dessa personer utför ett bättre arbete.  Han anser att det bör finnas andra ideal än 
en summa pengar för att utföra ett bra arbete.  
 
Jonsson anser att det är skrämmande med den byråkrati som ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” skapar. Han tar sitt arbetsområde, redovisning, som ett exempel, 
och menar att redovisningsteoretiker komplicerar redovisningen och tappar 
verklighetsbakgrund. Han berättar att några av världens främsta 
redovisningsteoretiker i Bryssel, med en stab på 50 personer, skriver detaljerade 
regler om redovisning. Jonsson säger att han skulle vilja ”ta med dessa personer 
på 10 000 meters djup ner i gruvan och få dem att förstå vad det egentligen 
handlar om”.  
 
Jonsson anser, gällande beskrivningen av företagens interna kontroll i 
bolagsstyrningsrapporten, att för honom handlar det om att få det att fungera ute i 
verksamheten och i princip har alla anställda ett ansvar för de interna 
kontrollerna. Han anser att det handlar om att uppfylla de regelverk som är 
fastställda. Jonsson menar att de bästa förutsättningarna för ett företaget att 
uppnå ett bra resultat är genom att säkerhetsställa styrning och kontroll. 
 
Jonsson känner till COSO – definitionen av intern kontroll men inte Turnbull. 
Gällande den bolagsstyrningsrapport och dokumentation, kring intern kontroll, 
som koden kräver anser Jonsson handla om en dokumentation och beskrivning av 
hur olika processer fungerar. Han menar att alla organisationer, oavsett om det är 
ett företag eller inte, måste ha ett regelverk som följs ”annars blir det anarki”. För 
Jonsson betyder begreppet ”intern kontroll” att i den dagliga verksamheten se till 
att styrelse, VD och företag seriöst följer det regelverk som etablerats och att 
företaget ständigt arbetar med förbättringar på detta område. Jonsson påpekar att 
”där människor är inblandade, blir det både medvetna och omedvetna, fel”. Han 
menar att det gäller att vara alert och fånga upp saker som blir fel, 
uppmärksamma dem och se till att felen rättas till. 
  
Jonsson anser inte att koden ska vara tvingande, han menar att det redan finns för 
mycket tvingande regler. Han påpekar att företagsverksamheten bör självsaneras, 
det handlar om integritet och inställning hos ledningen och styrelsen och detta är 
något som måste byggas upp i varje individ. Jonsson tycker dock att integriteten 
håller på att förflackas i dagens företag. Han anser att inställningen idag handlar 
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om att ”sko sig själv” istället för att fokusera på det som är viktigt för 
verksamheten.  
 
Jonsson rangordnar de komponenter som den interna kontrollen innehåller och 
anser att rikshanteringen är den viktigaste. Han menar att ett företag som inte har 
klart för sig vilka risker som existerar, och inte kan prioritera sina interna 
kontroller är illa ute. En del företag kan lägga ner mycket arbete på sådant som 
inte har någon betydelse istället för att fokusera på det som inte får gå fel. I andra 
hand anser han att övervakning och utvärdering är viktigt. På tredje plats sätter 
han kontrollmiljön och som nummer fyra kontrollåtgärder. På femte plats och 
sista plats placerar han information och kommunikation. 
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Gällande de inneboende begräsningarna anser Jonsson att det handlar om att 
hitta rätt nivå på kontrollerna. Han anser att det inte generellt går att säga att 
kostnaderna för kontrollerna ska understiga nyttan. Han menar istället att det är 
viktigt att ha kontroll på det som tangerar det privata. Med detta menar han att 
kontrollerna är preventiva, det vill säga att om någon är ute efter att utföra 
bedrägeri och vet att det kontrolleras så verkar kontrollerna avhållande. Jonsson 
anser att syftet med hela den interna kontrollen är att ha ett regelverk som gör det 
svårt för någon att kringgå den och om den kringgås ska det upptäckas. Utifrån 
detta menar Jonsson att det inte går att göra kostnadsvärderingar gällande de 
interna kontrollerna, det vill säga att kostnaden inte får överstiga nyttan. 
 
Planläggning av ansvarsfördelningen över den interna kontrollen startar, enligt 
Jonsson, uppifrån styrelsen och utifrån fastställda regelverk, till exempel 
Aktiebolagslagen. I Boliden har de en etablerad arbetsordning för styrelsen och 
VD. VD: n delegerar ned ansvaret och det kan gå väldigt långt ned i företaget. 
Delegerandet innefattar olika rättigheter och skyldigheter i så kallade 
delegeringsbrev. Rättigheter och skyldigheter kan innebära till exempel 
beställningsrätter, attesträtter, vem som får uttala sig i olika frågor, vad som gäller 
vid beslut om investering. Jonsson menar att listan kan göras väldigt lång och 
påpekar vidare att alla anställda i företaget är medvetna om det interna 
kontrollsystemet och hur det ska fungera.  
 
Jonsson menar att detaljerade regelverk kan medföra risken att det sunda 
förnuftet åsidosätts, helheten försvinner och risken finns att fastna i detaljer. Han 
berättar att när han började på Boliden förekom enormt många detaljerade 
instruktioner. Detta förflackades sedan till att hamna på en nivå med en lägre 
detaljeringsgrad i instruktionerna, det vill säga instruktionerna blev mer 
övergripande. Det Jonsson nu upplever är en tillbakagång till en nivå med mer 
detaljer i instruktionerna. Han anser att det gäller för dem som arbetar inom 
området att leva upp till förtroendet och kunna hantera detta på ett effektivt sätt. 
Jonsson anser det beklagligt att det tenderar att gå mot en utveckling till mer 
detaljerade regler som tillämpas i USA, vilket utgör ett typexempel där reglerna 
blir för detaljerade, menar Jonsson. Han uttrycker det som ”man ser till att fylla 
pärmarna så att det, på papper, kan uppvisas att företaget har följt reglerna 
men om sedan helheten blir bra ses inte som så viktigt”.  
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4.2.2 CashGuard – Magnus Roubert  
 
Magnus Roubert vid CashGuard har kunskap om ”Svensk kod för bolagsstyrning” 
och menar att anledningen till kodens uppkomst är de ”få” skandaler i näringslivet 
som till exempel Skandia och menar att ”då dras hela näringslivet över en kam”. 
Han anser att det är märkligt att denna kod kommit till på grund av ett fåtal bolag 
som misskött sig. Roubert menar att det redan finns en hel mängd regler som 
måste följas och exemplifierar detta med börskontrakt, redovisningsrådet och 
Aktiebolagslagen. Roubert finner inte heller att det är mycket nytt i denna kod och 
tror inte att koden kan förbättra de börsnoterade företagens interna kontroll. Han 
anser dock att det är lika väsentligt med en kod för politiker och fackföreningsfolk. 
 
Vi frågade om åsikter kring koden, som en självreglerande norm, och Roubert 
säger att det bara finns två vägar att reagera på koden, antingen följer man den 
eller så förklarar man varför man inte följer den, det vill säga att koden i själva 
verket är tvingande i och med detta. Det finns vissa inslag i koden som till exempel 
valberedningens utvärdering av styrelse och revisorer som Roubert menar att; 
”det har de inte med att göra”. Det är styrelsen som ska utvärdera detta enligt 
honom. Att en utomstående kommitté får en så pass stor bestämmanderätt, 
”köper han inte”. Och att dessa dessutom ska väljas på bolagsstämman håller han 
inte heller med om.  
 
Roubert tror inte att koden kan hjälpa till att öka förtroendet för näringslivet ut till 
aktieägarna. Han fortsätter berätta att i CashGuard finns 11 500 aktieägare och 
större delen innehar mindre än 1000 aktier var, med ett värde idag på 6 kronor 
styck. Han menar att ”de små aktieägarna har inte ett dyft att säga till om på 
bolagsstämman”. Roubert tror inte att koden kommer att hjälpa dessa små 
aktieägares inflytande i företaget. CashGuard har 5 stora aktieägare som äger 
majoriteten av aktierna, 80-95 % av alla aktier.  
 
Roubert känner inte till den bolagsstyrningsrapport, som ska bifogas med 
årsredovisningen och som ska granskas av revisorn. Han anser att den granskning 
som sker idag av revisorerna gällande den interna kontrollen räcker. Vi läser upp 
vad koden säger om bolagsstyrningsrapporten och den interna kontrollen. 
Roubert blir då förvånad över att han inte känner till denna 
bolagsstyrningsrapport och anar att detta kommer att medföra ökade kostnader. 
 
Roubert´s definition av intern kontroll vid CashGuard är de policys som tagits 
fram och som ska efterlevas i företaget. Alla anställda ska känna till företagets 
policys. Det kan vara allt från finanspolicy, resepolicy, bilpolicy, arbetsmiljöpolicy 
och jämställdhetspolicy, policys som ska uppdateras i bolaget. Han känner inte till 
de internationella definitionerna som COSO och Turnbull har ställt upp. 
 
Roubert anser att det är svårt att fastställa vilken av komponenterna som är den 
viktigaste i den interna kontrollen. Han säger att riskhanteringen i CashGuard 
fungerar på ett tillförlitligt sätt och därmed är detta ingen komponent som det 
läggs större vikt vid för tillfället. Det är viktig, enligt honom, att man har en 
tillförlitlig organisation och ett bra arbetssätt så att bokslutet blir korrekt och klart 
i tid och ”inte ett halvår senare”. Roubert menar att det är viktigt med hög 
integritet för dem som är ansvariga. VD: n har en skyldighet att se till bolagets 
bästa vilket, enligt honom, har missats i Skandia. När det gäller de så kallade 
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inneboende begränsningarna, till exempel att kostnaden måste understiga nyttan, 
i det interna kontrollsystemet anser han att det inte fungerar på det sättet. Han 
menar att merparten av de befintliga reglerna är tvingande och där har 
kostnaderna ingen betydelse, bolagen måste följa reglerna för att det ska bli 
korrekt, oavsett kostnaderna. 
 
Vid förändrade förhållanden, som kan påverka den interna kontrollen, så berättar 
Roubert att CashGuard nyligen har investerat i ett nytt bolag, SQS AB i Skellefteå. 
Detta bolag har inte samma kvalitet på de interna kontrollerna. Detta hanteras 
genom att CashGuard: s revisorer granskar detta nya bolag vilket gör att 
räkenskaperna blir genomgranskade och kvalitén på rapportering och redovisning 
uppföljda. CashGuard implementerar sedan sitt sätt att förvalta den interna 
kontrollen.  
 
Roubert berättar att de kontrollåtgärder som finns idag för att säkra CashGuards 
interna kontroll bland annat består av kvalitetsrevision, IT-miljö och säkerhet. 
Han fortsätter berätta att bolaget har en revisionskommittée som tillsammans 
med ekonomichefen träffar revisorn flera gånger per år. Vid dessa möten görs en 
genomgång av de ekonomiska kontrollerna, vilket ska säkra att de interna 
kontrollerna inte kan kringgås. CashGuard har enligt honom ett bra regelsystem 
och uppföljningssystem. Han påpekar dock att det alltid finns en risk att bolag kan 
kringgå de interna kontrollerna. Roubert trycker på att det är viktigt att 
ekonomichefen är ärlig och det är hos honom det börjar. CashGuard har planlagt 
vilka som är ansvariga för den interna kontrollen. Han anser att det är 
ekonomichefen som är ytterst ansvarig för att de interna kontrollerna är 
tillförlitliga. Han betonar att integritet är väldigt viktigt.  
 
4.2.3 Karlshamns – Stefan Sjölin 
 
Stefan Sjölin känner till ”Svensk kod för bolagsstyrning” och anser att denna har 
kommit till endast på grund av ett fåtal bolagsskandaler i världen som till exempel 
Enronskandalen. Han menar att koden inte behövs. Sjölin tycker att de personer 
som reglerar bolagsstyrning inte tror på bolagen, det vill säga att bolagen kan 
drivas korrekt, han pekar dock på att företagen har levt i många århundraden. 
Normalt sett, anser Sjölin, ska inte sådan reglering behövas bara för att några 
”avarter” skapar den här lagstiftningen. Karlshamns kommer inte att genomföra 
några större förändringar bara för denna nya kods uppkomst, utan vill främst se 
till att lagstiftningen följs.  Sjölin tycker det är bra att denna kod inte ska vara 
tvingande. 
 
Sjölin tror inte att bolagsstyrningsrapporten, gällande intern kontroll, kan ge ett 
förstärkt förtroende utan säger att alla har någon sorts intern kontroll och menar 
att ”det är en sak hur företagen uttrycker detta i verbal form, det säger inget om 
hur det fungerar i praktiken”.  
 
Sjölin vill definiera Karlshamns interna kontroll som ett system där 
styrningsarbetet utförs genom styrelsegruppsarbete, ledningsgruppsarbete och 
ekonomirapportering. Utöver detta har koncernen attest- och delegeringsregler 
om hur arbetet ska gå tillväga. Sjölin menar att den normala revisionen ser till att 
den interna kontrollen sköts på ett tillfredsställande sätt.   
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Sjölin känner inte till COSO- och Turnbulldefinitionerna. Vi förklarar vilka 
komponenter som ingår i dessa definitioner och Sjölin menar att dessa 
komponenter ska ses som ett ”helhetspaket” i den interna kontrollen. Sjölin menar 
att han arbetar efter ett internt regelverk som liknar dessa definitioner. Revisorn 
följer därefter upp hur Sjölin efterlever och kontrollerar detta på ett 
strukturmässigt tillvägagångssätt. 
 
Inneboende begränsningar kan säkert finnas, tror Sjölin, och menar att den 
mänskliga faktorn kan vara en sådan begränsning. Även om det finns regelverk 
och strukturerade definitioner så är det inte säkert att människan följer detta. Han 
menar att det kan förekomma förskingringar genom att system kan luras på olika 
sätt. Detta är brottsligt och företag skyddas mot detta genom lagstiftning.  
 
Gällande om kostnaden måste understiga nyttan, anser Sjölin, att det är både och; 
”man driver ju företag av olika syften, men det normala är att skaffa sig ett 
aktieägarvärde”. Sjölin anser att; ”om företaget inte har ett internt 
kontrollsystem eller dåligt ekonomisystem, så vet inte bolaget var det befinner 
sig och obehagliga överraskningar kan dyka upp, det vill säga resultatet 
påverkas på olika sätt”. Risken med koden kan vara att det kommer att skapa 
extra kostnader menar Sjölin. Nya redovisningsreglerna förordnas börsbolagen 
och har i syfte att bolagen ska vara mer transparenta. Sjölin hoppas att koden inte 
ska medföra extra stora förändringar bara för uppfyllelsen av koden. 
 
Karlshamns utvecklas via dess affärsidé och strategier, med detta menar Sjölin att 
riskerna som tas är beroende på hur pengar och resurser hanteras. Han menar att 
utan risker tjänar Karlshamns inga pengar, sedan är det endast frågan om vilken 
risknivå bolaget vill lägga sig på. Detta gör att Sjölin tittar på alla typer av risker, 
bedömer och följer upp dessa. Sjölin menar att detta startar via valutarisker, 
ränterisker, kommersiella och kostnadsdrivande risker. Exempel på sådana risker 
kan vara energikostnader samt vilka länder och kunder som bolaget ska sälja till. 
Det finns alltid risker och ett system måste finnas som fungerar för att se till dessa 
risker. En uppföljning av riskerna utförs av en revisor och eventuellt kommer 
denne med synpunkter genom revisionsanmärkningar. Utifrån detta ser 
Karlshamns till att förändra det som krävs. Sjölin menar att den normala 
revisionen räcker, eftersom revisorn då granskar den interna kontrollen. Sjölin ser 
inga större förändringar med koden och menar att; ”även om den interna 
kontrollen beskrivs och dokumenteras externt så är det bara på papper och 
säger inte något om hur duktiga vi är”.  
 
Karlshamns fördelar ansvaret för riskhanteringen via delegeringsordning och 
attestinstruktioner, vissa frågor måste dock beslutas centralt menar Sjölin.  
 
Sjölin trycker på att regelverket har blivit i det ”mastigaste laget”.  Han menar att 
ytterligare dokumentation, utöver det som redan är reglerat, inte skapar något 
mervärde.   
 
4.2.4 Skanska – Anders Lilja 
 
Lilja känner till förslaget ”Svensk kod för bolagsstyrning” som det ser ut idag och 
han anser inte att koden kan hjälpa till att förbättra företagens interna kontroll. 
Han menar, generellt sett, att koden blandar ihop olika saker, det vill säga dels 
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innehåller den text som tillhör Aktiebolagslagen, dels instiftar koden ett nytt 
organ, det vill säga den lägger väldigt mycket nya uppgifter på 
nomineringskommittén/valberedningen som i dessa uppgifter ska kontrollera 
styrelsen. Lilja anser att i och med detta krävs att styrelsen måste ha ett 
heltidssekretariat som arbetar med dessa frågor för att täcka styrelsen. Han anser 
vidare att den ytterligare kontrollen inte är till gagn för företaget eller aktieägarna. 
Lilja menar att bolagsstämman har utsett styrelsen till att överse hur företaget 
arbetar och agerar och anser att styrelsen därmed ska få utöva de uppgifter de är 
utsedda till att göra.  Styrelsen har även till uppgift att kräva av företagsledningen 
att den interna kontrollen som krävs är befintlig. Därmed anser han inte att koden 
adderar något nytt. 
 
Lilja tycker inte att koden är självreglerade. Med detta menar han att ”självklart 
är den självreglerande i och med att den inte är inskriven i lagstiftningen, men 
samtidigt blir det mer eller mindre ett krav i alla fall”. Han anser dock att det är 
bättre med en självreglerande kod men menar då att den måste tillföra något och 
det är han inte övertygad om att koden gör. 
 
Angående kodens bidrag till ökat förtroende för näringslivet, anser Lilja, att det 
faktum att koden är självreglerande, det vill säga att uppfyllande av koden är på 
företagets eget initiativ, möjligen kan bidra till ökat förtroende. Han menar att det 
som debatterats under de senaste åren i förtroendefrågor har handlat om 
belöningssystem, men detta uttrycker inte koden. Han tror att belöningssystem 
måste regleras på annat sätt, frikopplat från koden. Han anser dock att det är bra 
att bolagsstyrningsfrågor har börjat debatteras.  
 
Skanskas interna kontroll är uppdelat på flera olika nivåer. Dels har de styrelsens 
kontroll som bedrivs genom ett antal kommittéer, bland annat en 
revisionskommittée och en projektkommittée. Projektkommittéen går igenom 
stora projekt i bolaget för att se om de bedömningar som ledningen har gjort är 
korrekta, men även för att hålla sig uppdaterad om projekt som är av arten att de 
påverkar hela koncernen. Detta är enligt honom ett aktivt styrelsearbete som sker 
med tät regelbundenhet. Vidare har Skanska genom den operativa kontrollen en 
koncernstab på ungefär tio personer som arbetar med kontroller, detta arbete sker 
nära Skanskas olika verksamheter. Lilja menar att koncernstaben inte utövar 
kontroll i negativa bemärkelsen utan bistår samtidigt och fångar upp olika saker i 
verksamheterna.  
 
Lilja anser att det är svårt att vara generell gällande vilka komponenter i det 
interna kontrollsystemet som är de viktigaste, utan menar att detta beror på vilken 
aspekt man tittar på.  Han påpekar att det viktigaste ur ett aktieägarperspektiv är 
att företaget arbetar på ett sätt som minimerar risken för oönskade händelser och 
förluster. Han berättar att det för Skanska handlar mycket om riskhantering. 
Byggverksamheten handlar om att hantera risker där jämförelse görs med den 
tillverkande fasta industrin som innehar en väldigt kontrollerad miljö. 
 
Han påpekat att Skanska har 15 000 olika arbetsplatser, och dessa varierar med 
geografi, kunskap och leverantörsförhållanden etcetera. Det handlar om att 
hantera dessa olika situationer. Lilja menar att mycket handlar om att se till att de 
betingelser som råder för de olika byggprojekten är sådana att de minimerar 
riskerna för förluster. Lilja berättar att ledningen vid Skanska har arbetat fram en 
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så kallad ”uppförandekod”, som godkänts av styrelsen. Denna kod behandlar 
bland annat etikfrågor och hållbarhetsfrågor, förhållandet till anställda och 
miljöfrågor. Gällande övervakning och utvärdering berättar Lilja att Skanska dels 
har den normala revisionen vilken fungerar både som finansiell revision och som 
operationell revision, det vill säga hur verksamheten bedrivs och hur 
kontrollmekanismer fungerar. Utöver detta har de även sina egna 
riskhanteringssystem vilket medför att när Skanskas modeller blir otillräckliga 
förbättras och korrigeras modellerna.  
 
När det gäller att kostnaden måste understiga nyttan gällande det interna 
kontrollsystemet tror inte Lilja att det finns många företag som ser det som en 
svår balansgång. Han menar att det redan finns en hel rad regler som måste följas. 
Gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning” ser Lilja ytterligare kostnader för 
aktieägarna. Han menar att om en nomineringskommitté/valberedning ska utöva 
en kontinuerlig och genomgående bevakning av styrelsens arbete; ”så är detta 
ingenting som de kommer att göra gratis”. ”Att sitta med i en 
nomineringskommitté, som det har sett ut fram till nu, har inneburit ett antal 
sammanträden, ska den dessutom verka som en kontrollfunktion leder detta till 
att betydligt mer tid måste läggas ned.” Han anser också att först måste personer 
av den ”kalibern” hittas, det vill säga personer som kan bedriva kontrollen. Dessa 
personer måste lägga ned ordentligt med tid och det kostar pengar.  
 
Gällande att personer inom och utanför företaget kan kringgå de interna 
kontrollerna menar Lilja att kontrollsystemet inte byggs upp för att endast ta hand 
om 50 % av de fel som kan uppkomma. Företagen ser till att bedriva en 
genomgripande kontroll och om det upptäcks att saker slinker igenom som inte är 
önskvärda så uppdateras rutinerna. Lilja påpekar att ”har man en koncern med 
60 000 anställda i många olika länder så kommer det alltid att finnas en risk att 
vissa personer inte har söndagsskolelärarbakgrund och detta får hanteras när 
det dyker upp”.  
 
Ansvarsfördelningen för den interna kontrollen är väl dokumenterad i Skanska 
genom en central kontrollfunktion. Anställda vid företaget är medvetna om hur 
det interna kontrollsystemet ska fungera till en relevant nivå. Det som är 
intressant, som Lilja ser det, är hur det slutgiltiga förslaget blir. Gällande Sarbanes 
Oxley Act anser han att det är en omänsklig uppgift för VD: n och finanschefen 
som skriver under och personligen intygar att allting är korrekt. Han menar att så 
mycket kontroll kan ingen besitta, och dessutom finns det ett straffrättsligt system 
som tar hand om bedrägerier eller andra oönskade händelser som uppdagas. Det 
måste existera ett antagande att de flesta arbetar och strävar i gott uppsåt. Lilja 
tror att Sarbanes Oxley Act är framdrivet av den kultur av stämningar som 
existerar i USA. Hur mycket detta som skulle hjälpa till i Sverige, det vet han inte.  
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5  Analys och slutsats  
 
Teori samt framtaget empiriskt material ligger till grund för analys och slutsats 
i detta kapitel. Analysen följer den analysmodell som vi framställt i teorikapitlet. 
Kapitlet fortsätter med en sammanfattning av de slutsatser vi kommit fram till, 
förslag till vidare forskning och avslutas med en diskussion. 
 
 
I analysen nedan har vi valt att inte namnge de olika aktörerna då vi inte anser 
detta vara relevant för analysen av intervjuerna. 

5.1 Agentteorin     

 
Agentteorin behandlar hur en intressekonflikt kan uppstå mellan två olika parter, 
agent och principal. Enligt agentteorin handlar alla människor i eget intresse.86 I 
vår studie representeras agenten av företagsledningen och principalen av 
aktieägarna. I enlighet med teorin ser våra aktörer en tendens mot ett ökande 
egenintresse för agenten där denne låter sin egen nytta styra på bekostnad av 
verksamheten. Denne aktör menar vidare att principalens förtroende för 
agenterna endast kan stärkas genom att agenterna ändrar sitt beteende. Han 
ifrågasätter arvoden och bonus och anser att det bör finnas andra medel än pengar 
för att motivera agenterna att agera i principalernas nytta. Han anser även att 
integritet och inställning hos agenten, gällande att se till principalens nytta istället 
för sin egen, har försämrats. Denna syn måste förbättras och inpräglas i varje 
individ i företaget. En annan aktör menar att det måste existera ett antagande att 
agenterna strävar efter principalernas bästa.  
 
Agentteorin skildrar ett förebyggande gällande de intressekonflikter som kan 
uppstå mellan agent och principal. Detta innebär att skapa kontroller, det vill säga 
minska riskerna för uppkommande intressekonflikter. Dessa kontroller medför 
agentkostnader. Agentteorin tar även upp en tredje part, revisorn, som 
kontrollerar agenten för principalens räkning. Revisorn ska ta tillvara principalens 
intresse så länge som den ekonomiska nyttan överstiger kostnaden.87 Tillämpat på 
våra aktörer innebär detta att bolagsledningen undviker att skapa för hög kontroll 
vilket skulle kunna leda till höga agentkostnader. Risken finns att information 
från ledningen inte kontrolleras i den utsträckning som aktieägarna vill. Våra 
aktörer anser genomgående att det redan idag finns utförliga regelverk för 
börsnoterade företag vilka måste följas. De anser att ytterligare kontroller inte 
skulle tillföra något mervärde för aktieägarna eller företaget utan endast skapa 
ytterligare agentkostnader. Några av våra aktörer anser dessutom att den normala 
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revisionen som utförs av revisorn räcker för att kontrollera och hantera 
intressekonflikter som kan uppstå. 
 
Sammanfattningsvis anser aktörerna att det är bolagsledningens inställning 
som måste förbättras. Aktörerna menar att det är angeläget att sätta 
aktieägarnas nytta främst.  
   

5.2 Corporate governance 

 
Spridning av ägande i bolag tillsammans med agentteorin har bidragit till 
uppkomsten av begreppet corporate governance – bolagsstyrning. Corporate 
governance har stor betydelse för hälsan hos företaget och samhället i stort. 
Kortfattat innebär bolagsstyrning, det sätt på vilket företaget styrs och 
kontrolleras. Corporate governance specificerar distributionen av rättigheter och 
skyldigheter mellan olika parter i bolaget som till exempel styrelsen, ledningen, 
aktieägare och andra intressenter. 88 En av våra aktörer har genom sin långa 
erfarenhet upplevt utvecklingen gällande bolagsstyrning och ser en tillbakagång 
från en styrning på företagets egna initiativ mot en mer reglerad bolagsstyrning. 
Han hoppas dock att diskussionerna som på senare tiden uppkommit gällande 
bolagsstyrning leder till en självsanering av näringslivet. En annan av våra aktörer 
menar att i dennes företag ägs merparten av aktierna av ”små” aktieägare. Denna 
stora ägarspridning medför att dessa har små styrmöjligheter i bolaget. Han anser 
att det är bra att en diskussion kring bolagsstyrning har uppkommit och då främst 
gällande förtroendefrågor kopplade till belöningssystem. Ytterligare en av våra 
aktörer anser att de personer som reglerar bolagsstyrningen idag, inte litar på att 
företag kan drivas effektivt och korrekt. Han menar att de regleringar och 
diskussioner kring bolagsstyrning som uppkommit på senare åren kommer av att 
ett fåtal av de börsnoterade företagen misskött sig.    
 
Sammanfattningsvis tycker aktörerna att det är bra att en diskussion kring 
corporate governance, bolagsstyrning, har uppkommit och tror att dessa 
diskussioner kan leda till en förbättring på området.  

                                                 
88 Corporate Governance, sid 10-11 
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5.3 Regelverk och normer på området 

 
Som svar på ett antal bolagsskandaler runt om i världen, där bolagsledningen har 
försökt öka sin egen nytta på bekostnad av aktieägarna, har ett antal regelverk och 
normer på området framställts. Exempel på sådana regelverk och normer är ”The 
Sarbanes Oxley Act” i USA, ”The Combined Code” i England och nu också ”Svensk 
kod för bolagsstyrning” i Sverige. Syftet med dessa är att skydda investerare 
genom att förbättra styrningen av företagen samt göra företagen mer transparanta 
ut mot aktieägarna. ”The Sarbanes Oxley Act” är en tvingande lagstiftning medan 
”The Combined Code” och ”Svensk kod för bolagsstyrning” är självreglerande 
normer.89 Gällande den tvingande lagregeln som existerar i USA anser en av våra 
aktörer att denna kommer av en särskild kultur av stämningar som härskar i USA.  
 
”The Sarbanes Oxley Act” fastställer bland annat att VD: n och finanschefen 
personligen ska intyga att de finansiella rapporterna är korrekta och tillförlitliga.90 

Vår aktör menar att en sådan kontroll är nästintill omänsklig att besitta. En annan 
av våra aktörer anser att för detaljerat regelverk kan medföra en risk att fastna i 
detaljer och att helhetssynen därmed försvinner. En utveckling mot de regelverk 
som existerar i USA anser han vara ett typexempel på när regelverken blir för 
detaljerade. Denne aktör anser dock att alla bolag måste ha regelverk att följa för 
att undvika kaos. Han menar att de som existerar idag, det vill säga till exempel 
Aktiebolagslagen och börskontakt, räcker. Ytterligare en aktörer uttrycker sin syn 
på behovet av en kod för fackföreningar och politiker som minst lika väsentligt. 
 
Ingen av våra aktörer har tidigare hört talas om ”The Combined Code” och kunde 
därför inte uttala sig om denna. Alla våra aktörer har kunskap om ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” och samtliga aktörer anser det vara konstigt att denna kod 
tillkommit på grund av att ett fåtal bolag misskött sig. Våra aktörer har följt den 
debatt som förts i media gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning” och fick nu 
tillfälle att titta närmare på den. Syftet med koden är att skapa en företagspraxis 
på området som ska hjälpa bolagen att förbättra sin bolagsstyrning.91 En del av 
våra aktörer anser att det känns som om koden tillkommit enbart för syns skull 
och därmed inte har någon verklighetsförankring, det vill säga överensstämmer 
inte med teorin. En aktör uttrycker att koden inte visar hur bra företaget fungerar 
i praktiken, utan mer är ett dokument för dokumentens skull. Ingen av våra 
aktörer tror att koden kan hjälpa företagen att förbättra sin interna kontroll och 
därmed bidra till ett ökat förtroende för näringslivet. De anser dock att koden kan 
hjälpa till att uppmärksamma frågan gällande bolagsstyrning och intern kontroll.  
 

                                                 
89 Regelverk och normer på området Corporate Governance, sid 13-15 
90 Sabanes Oxley Act, sid 12 
91 Svensk kod för bolagsstyrning, sid 14 
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Grunden för svensk bolagsstyrning utgörs av aktiebolagslagen och dess 
motsvarigheter för aktiebolag med särskild reglerad verksamhet.92 En av våra 
aktörer uttrycker att koden innehåller text som egentligen hör till 
Aktiebolagslagen samt att för mycket uppgifter läggs på styrelsen. För att styrelsen 
ska kunna hantera dessa uppgifter krävs extra resurser vilket också leder till ökade 
kostnader för bolaget som kommer att påverka aktieägarna. Med detta anser han 
att den ytterligare kontrollen inte är till nytta för någon av parterna utan menar 
att styrelsen bör få fokusera på de uppgifter de är tillsatta att utföra. Ingen av våra 
aktörer anser att koden tillför något nytt som kan hjälpa bolagen att förbättra sin 
styrning och kontroll. Vidare anser en aktör att koden skapar en onödig byråkrati 
vilket komplicerar bolagsstyrningen.  
 
Ett bolag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men ska då 
motivera detta enligt en självreglerande princip ”comply or explain” eller på 
svenska ”följ eller förklara”.93 Detta stämmer inte överens med empirin då två av 
aktörerna anser, gällande kodens självreglerande natur, att koden egentligen kan 
ses som tvingande i och med uttrycket ”följa eller förklara”. Aktörerna menar att 
när bolaget utförligt måste motivera varför de avviker från en norm, gör detta att 
koden kan ses som tvingande. En av aktörer uttrycker dock att det är bättre med 
en självreglerande norm istället för en tvingande, men då måste normen tillföra 
något. En annan aktör anser dock att det faktum att koden är självreglerande, det 
vill säga utförs på företagets egna initiativ, kan bidra till ökat förtroende för 
näringslivet.  
 
Sammanfattningsvis anser inte aktörerna att ytterligare regelverk, för 
bolagsstyrning krävs och att alltför detaljerade regelverk kan leda till att 
verklighetsförankringen går förlorad.  Ingen av aktörerna tror att koden 
kommer bidra till ett förstärkt förtroende för näringslivet. De menar att koden 
leder till ökade kostnader för företagen som i sin påverkar aktieägarna, det vill 
säga ingen nytta för någon av parterna uppstår.  

5.4 Definition av intern kontroll 

 
Intern kontroll har olika innebörd för olika personer och företag, vilket kan bidra 
till förvirring. Problem kan uppstå i de olika företagen om inte det interna 
kontrollsystemet definieras. Exempel på problem kan vara dålig kommunikation 
och olika förväntningar.94 Syftet, med den interna kontrollen, som COSO- och 
Turnbulldefinitionen tar upp är att företagen ska nå målen; verksamhetens 
ändamålsenlighet och effektivitet, den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet 
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och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.95 Komparerat med våra 
aktörer så har de lite olika syn på hur de definierar sina företags interna kontroll. 
Ingen av aktörerna följer någon av de nedskrivna definitionerna som till exempel 
COSO eller Turnbull. 
 
Definitionen ska reflektera en välgrundad företagspraxis där intern kontroll är 
integrerat i affärsprocesserna genom vilket företagen fullföljer sina mål. Den 
interna kontrollen ska förbli relevant över tiden i den kontinuerligt utvecklande 
verksamheten och göra det möjligt för företaget att applicera den. Ett internt 
kontrollsystem omfattar policys, processer, uppgifter, beteende och andra 
aspekter i ett företag, som uppförs och utförs av företagets styrelse, ledning och 
annan personal. Dessa ska tillsammans främja företaget och ge en rimlig säkerhet 
att företaget uppnår sina mål.96 I enlighet med teorin vill en aktör beskriva sitt 
företags interna kontroll via den dagliga verksamheten där styrelse, VD och 
företag följer det regelverk som etablerats och att företaget ständigt arbetar med 
förbättringar på detta område. Denne aktör menar att en människa kan göra både 
medvetna och omedvetna fel, men då gäller det att snabbt rätta till dessa fel. En 
annan aktör säger att intern kontroll är de policys som tagits fram och som ska 
efterlevas i företaget. Alla anställda ska känna till företagets policys och 
uppdatering ska ske i bolaget. En tredje aktör anser att deras interna kontroll ska 
ses som ett system där styrningsarbetet utförs genom styrelsegruppsarbete, 
ledningsgruppsarbete och ekonomirapportering. Utöver detta finns attest- och 
delegeringsregler om hur arbetet ska gå tillväga. Den fjärde aktören hade en 
liknande definition där ett aktivt styrelsearbete med företagets interna kontroll 
ska bedrivas via olika kommittéer. Han pekar på att det är viktigt att inte se den 
interna kontrollen som något negativt, utan att den ska bistå samtidigt som den 
ska fånga upp saker i verksamheten.  
 
En synergi mellan ett antal komponenter i det interna kontrollsystemet kan bidra 
till att kontrollsystemet blir effektivare och reagerar dynamiskt på förändrade 
förhållanden. Dessa komponenter är kontrollmiljö, kontrollåtgärder, 
riskhantering, information/kommunikation samt övervakning och uppföljning. 97 I 
enlighet med teorin anser aktörerna att dessa komponenter ingår i deras företags 
interna kontrollsystem, men att det är en svårt att fastställa vilken komponent 
som är viktigaste. En aktör menar att detta beror på ur vilket perspektiv man ser 
det. Han tycker att det viktigaste ur ett aktieägarperspektiv är att företaget arbetar 
på ett sätt som minskar risken för oönskade händelser. En annan aktör har en 
åsikt om att dessa komponenter ska ses som en helhet.  
 
Kontrollmiljön förmedlar disciplin och struktur och utgör företagets 
organisationskultur och är därmed grunden för de andra komponenterna. I 
komponenten riskbedömning/hantering ingår att ta risker i beaktning när det 
gäller att uppnå företagets mål. På detta sätt kan företaget undvika att utsättas för 
onödiga risker.98 I enlighet med teorin påpekar tre av fyra aktörer hur viktig 
riskhanteringen är, eftersom företag måste kunna identifiera de risker som 
existerar för att överleva. Aktörerna menar att riskhantering kan variera för olika 
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företag, och att dessa måste se till sin omgivning och miljö vid fastställandet av 
vilken riskhantering som företaget ska tillämpa. En aktör påpekar att utan risker 
tjänar företaget inga pengar, det handlar om vilken risknivå företaget lägger sig 
på. En aktör har dock en annan åsikt då han menar att riskhanteringen i dennes 
företag redan fungerar på ett tillfredställande sätt, och därmed läggs ingen större 
ansträngning på denna komponent. Han anser istället att det är viktigt att 
företaget har en tillförlitlig organisation vilket bidrar till att bokslutet blir korrekt 
och klar i tid, det vill säga att kontrollåtgärderna fungerar tillförlitligt. Vidare 
anser han i enlighet med teorin att kontrollmiljön är väldigt grundläggande i 
företaget, med det menar han att de som är ansvariga ska ha hög integritet och 
moral. Han berättar att företaget har arbetat fram en uppförandekod som 
behandlar olika frågor gällande etik och hållbarhet.  
 
Alla interna kontrollsystem har så kallade inneboende begränsningar som kan 
hindra företaget från att nå sina mål. Därmed kan ett internt kontrollsystem 
endast med rimlighet hjälpa företaget att uppnå sina mål.99 Gällande 
begränsningen att kostnaden måste understiga nyttan som företaget erhåller 
genom kontrollsystemet anses av våra aktörer vara en svår balansgång. En aktör 
påpekar att handlar om att hitta rätt nivå på kontrollerna och menar att det inte 
generellt går att uttrycka det som att kostnaden måste understiga nyttan. 
Ytterligare en aktör anser att det redan idag finns så många och utförliga 
tvingande regler som måste följas, oavsett kostnaderna.  
 
De interna kontrollerna kan även hindras av fel på grund av den mänskliga 
faktorn eller att de interna kontrollerna kringgås av anställda, företagsledning och 
andra personer utanför företaget.100 I enlighet med teorin påpekar en aktör att det 
är viktigt att ha kontroll över sådana omständigheter som berör det privata. 
Kontrollerna verkar preventivt vilket innebär att personer som utför medvetna fel 
eller bedrägerier avhåller sig om de inser att detta kontrolleras. Aktören anser att 
det krävs regelverk som gör det svårt för personer att kringgå de interna 
kontrollerna. En annan av aktörerna anser att det företag som han representerar 
har ett bra regelsystem och uppföljningssystem, men menar att det alltid finns en 
risk att personer kan kringgå de interna kontrollerna. En annan aktör påpekar att 
interna kontrollsystem inte byggs upp för att endast hantera en liten del av de fel 
som kan uppkomma utan för att kunna hantera de flesta, medvetna och 
omedvetna, fel som kan uppkomma. Ytterligare en aktör anser att trots att det 
finns regelverk och strukturerade definitioner så är det inte säkert att dessa följs 
och det interna kontrollsystemet kan fortfarande kringgås. Kontrollåtgärderna 
kan också bli otillräckliga genom förändrade förhållanden.101 De flesta av 
aktörerna anser dock att denna begräsning kan undanröjas med hjälp av 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det interna kontrollsystemet.  
 
Ansvarsfördelning av det interna kontrollsystemet är också väldigt viktigt för att 
detta ska fungera tillfredställande. Det är styrelsen som ska fastställa policys för 
det interna kontrollsystemet och ledningen ska därefter implementera denna 
policy. All personal bör vara ansvarig för att förbättra de interna kontrollerna. 
Även externa parter är behjälpliga till att uppnå ett välgrundat internt 
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kontrollsystem Dessa är dock inte ansvariga för eller är en del av det interna 
kontrollsystemet.102 Jämfört med teorin anser en aktör att i det företag som denne 
representerar startar ansvarsfördelningen uppifrån styrelsen och utifrån 
fastställda regelverk, därefter delegeras uppgifter ned genom organisationen via 
delegeringsbrev. Han påpekar att alla i företaget är medvetna om hur det interna 
kontrollsystemet ska fungera. En annan aktör har liknande ansvarsfördelningen 
och menar att anställda är medvetna om hur det interna kontrollsystemet ska 
fungera, men endast till en relevant nivå. Ytterligare en aktör påpekar att i hans 
företag fördelas riskhanteringen via en delegeringsordning och attestinstruktioner 
men vissa frågor måste beslutas centralt. 
 
Våra aktörer anser sammanfattningsvis att verksamhetens ändamålsenlighet 
och effektivitet och efterlevnad av lagar och förordningar är centrala i 
verksamhetens dagliga interna kontrollsystem och att den ekonomiska 
rapporteringen hanteras av dess revisor. De menar att den interna kontrollen 
bedrivs genom olika policys, uppställda av styrelsen, som alla i företaget ska 
vara medvetna om.  
 
Aktörerna menar att det är svårt att fastställa vilken komponent som är 
viktigast. Komponenterna måste ses som delar i ett helhetssystem dock anser 
majoriteten av våra aktörer menar att riskhantering är den viktigaste. 
Aktörerna tar även upp att kontrollmiljön, med ledningens integritet och moral, 
är mycket viktig. Generellt anser ingen av aktörerna att synen om att kostnaden 
måste understiga nyttan för kontrollsystemet stämmer, men säger samtidigt att 
kostnaderna för kontrollerna som finns idag är höga och är oroliga för att koden 
kommer att medföra ytterligare kostnader. Generellt menar aktörerna att det 
interna kontrollsystemet är behjälpligt i att förhindra medvetna fel och 
bedrägerier men att det alltid finns en risk att det kan kringgås av personer 
inom och utom företaget. Ansvarsfördelningen för det interna kontrollsystemet 
är liknande för samtliga aktörer. De menar att alla i verksamheten ska vara 
medvetna om hur det interna kontrollsystemet fungerar.  

5.5 Slutsatser 

 
För att besvara syftet med studien har vi kommit fram till följande slutsatser; 
 
Uppfattningen som de intervjuade börsnoterade företagen har kring god intern 
kontroll är att verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet ska uppnås samt 
att företaget efterlever de lagar och förordningar som existerar. Det är även viktigt 
att den ekonomiska rapporteringen ska vara tillförlitlig, att den kommer ut i rätt 
tid och granskas genom den lagstadgade revisionen. Det interna kontrollsystemet 
fastställs av styrelsen genom ett antal olika policys.  
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Det var svår för de börsnoterade företagen att rangordna vilka komponenter, i det 
interna kontrollsystemet, som var viktigaste. Vi drar dock den slutsatsen att 
kontrollmiljö och riskhantering var de två komponenterna som börsnoterade 
företag anser vara de viktigaste, eftersom dessa komponenter framkom väldigt 
utförligt under intervjuerna.   
  
De börsnoterade företagen anser inte att kostnaden måste understiga nyttan för 
det interna kontrollsystemet. Vår slutsats är dock att dessa åsikter inte stämmer 
eftersom företagen säger att de endast utför det som i lag regleras samt de normer 
som de anser måste genomföras, och ingenting utöver detta. Inget 
hundraprocentigt säkert internt kontrollsystem existerar då det alltid finns en risk 
för mänskliga, medvetna eller omedvetna, fel. God intern kontroll innebär även att 
alla anställda i företaget ska vara medvetna om och delaktiga i det interna 
kontrollsystemet. 
 
De börsnoterade företagen anser inte att en ”kod” för bolagsstyrning kan bidra till 
att den interna kontrollen kvalitetssäkras eller öka förtroende för näringslivet. De 
anser att det är bolagsledningens inställning som måste förbättras, aktieägarnas 
nytta ska sättas främst. Dock kan den aktuella debatten kring bolagsstyrning bidra 
till en förbättring av ledningens inställning. Ett extra dokument skapar inte 
mervärde till aktieägarna, det skapar endast merkostnader. 
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5.6 Omarbetad analysmodell 
 
Teorin överensstämde inte riktigt med det empiriska materialet och därför har vi 
sammanställt en reviderad analysmodell. Vi kom, bland annat, fram till slutsatsen 
att ”Svensk Kod för Bolagsstyrning” inte kan kvalitetssäkra börsnoterade företags 
interna kontroll. Krysset, över pilen, i vår analysmodell betyder därmed att 
”Svensk kod för bolagsstyrning” inte leder till en kvalitetssäkring av företagens 
interna kontroll. I övrigt är analysmodellen som den framställts i teorin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
figur 5.7.1 omarbetad analysmodell 
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6 Diskussion 
 
 
I detta kapitel fyller vi ut vår analys med tankar och reflexioner som uppkommit 
under studiens gång. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutdiskussion 
 
Vi upplevde från bolagens sida en något negativ inställning till ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” och ifrågasätter om denna kod verkligen kommer att uppfylla sitt 
syfte. Syftet är att bidra till förbättrad styrning av svenska företag, vilket är i sin 
tur ska främja förtroendet i det svenska samhället för näringslivets sätt att 
fungera. 
 
Till vilket pris ska börsnoterade företags förtroende ut mot aktieägarna ytterligare 
stärkas? Eftersom ingen av de aktörer som vi intervjuat ansåg att denna kod kan 
förbättra företagens interna kontroll, ifrågasätter vi förslagets motiv. Under 
arbetet med denna studie fick vi en känsla av att framtagandet av detta förslag är 
utfört endast för dokumentets skull, ännu en kommission som tillsatts av 
regeringen för att utreda. 
 
Regeringen strävar efter att förenkla för företagen och ge trygghet till aktieägarna 
och detta förslag går i motsatt riktning eftersom detta skulle innebära ökade 
kostnader för företagen och inget mervärde skapas för aktieägarna. De stora 
redovisningsskandalerna som kommer av att ett fåtal stora företag missköt sig kan 
inte generalisera alla bolag. Istället, menar vi, att det behövs en debatt kring 
företagsledares etik och moralisering gällande bonus och ersättning.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Börsnoterade företags förtroende ut mot aktieägarna, genom att ge transparens av 
den interna kontrollen via olika dokumentationer, är komplext vilket erbjuder 
många uppslag till vidare forskning. 
 

 Vi har i denna studie bland annat utgått från ett förslag som inte är avslutat. 
Det vore intressant att i framtiden undersöka dess faktiska konsekvenser.  

 
 Vi finner det även intressant att undersöka om tydliga definitioner av god 

intern kontroll kan utformas från de utgivna bolagsstyrningsrapporterna.  
 

 Ytterligare förslag är att intervjua revisorers åsikter kring Svensk Kod för 
Bolagsstyrning. Vilken definition kring det interna kontrollsystemet kommer 
revisorer att använda sig av när de granskar bolagsstyrningsrapporten?  

 
 Även aktieägares åsikter är intressanta, gällande bolagsstyrningsrapportens 

dokumentation av intern kontroll, om detta ger större förtroende ut mot 
aktieägarna. 
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 Bilaga A 

  

  
 

Sammanfattning av kodens informationskrav 
 
1. Tillämpning av koden 
 
Bolag som tillämpat koden ska enligt punkt 6.1 till årsredovisningen bifoga en 
särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Av rapporten ska framgå om den är 
reviderad eller inte. I rapporten ska enligt punkt 6.2 bolaget ange att det tillämpar 
Koden samt översiktligt beskriva hur den tillämpar Koden. Eventuella avvikelser 
från Koden och skälen för avvikelsen ska tydligt redovisas. Rapporten ska därefter 
innehålla den särskilda informationen som Koden kräver, se vidare nedan. På 
bolagets hemsida, under en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor, ska 
enligt punkt 6.3 all den information som omfattas av bolagstyrningsrapporten 
lämnas. En skillnad är dock att informationen på hemsida ska vara aktuell, vilket 
innebär att den löpande ska uppdateras, medan bolagsstyrningsrapporten utgör 
en sammanfattning av bolagsstyrningen under det senaste räkenskapsåret. 
 
2. Information i årsredovisningen 
 
Koden ställer vissa krav på informationen i årsredovisningen vid sidan av 
bolagsstyrningsrapporten. 
 
Enligt 3.6 ska det i årsredovisningen framgå på vilket regelverk den grundas. 
 
Enligt punkt 3.6.2 ska styrelsen och verkställande direktör omedelbart före 
underskrifterna I årsredovisningen lämna en försäkran med innebörden att, så 
vitt de känner till, årsredovisningen är upprättad I överrensstämmelse med god 
redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de 
faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som 
skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. 
 
3. Bolagsstyrningsrapportens innehåll 
 
Bolagsstyrningsrapporten och avdelningen om bolagsstyrningsfrågor på bolagets 
hemsida ska enligt Koden innefatta följande; 
 
3.1 Styrelsen 
 
3.1.1 Enligt punkt 3.5.11 ska följande information lämnas om styrelsearbetet: 
 

• arbetsfördelningen i styrelsen, 
• en redogörelse för hur styrelsearbetet bedrivits under det räkenskapsåret, 

inkluderande: 
 

 antal styrelsesammanträden, 
 genomsnittlig närvaro, samt 
 vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden, 

 
• en redogörelse för arbetsuppgifter för eventuella styrelseutskott. 
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3.1.2 Enligt punkt 2.2.6 ska bolagets principer för ersättning till styrelsen 
redovisas. 

 
3.1.3 Enligt punkt 2.3.2 ska en redogörelse lämnas för hur utvärderingen av      
styrelsen genomförts. 
 
3.1.4  punkt 3.2.8 ska följande information lämnas för var och en av styrelsens     
ledamöter: 
 

• ledamotskap i styrelseutskott, 
• ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
• uppdrag i bolaget och väsentliga uppdrag i andra företag och 

organisationer, 
• innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget, 
• väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har 

affärsförbindelse med, 
• om ledamoten är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. För ledamot som 
inte anses oberoende ska skälen för detta redovisas, 

• vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt 
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömning 

av ledamotens kompetens och oberoende. 
 
3.1.5 Enligt punkt 2.2.6 ska information lämnas om arvode och annan ersättning 
för bolaget för var och en av styrelsens ledamöter, varvid information ska omfatta 
samtliga de uppgifter som anges i Näringslivets Börskommittés regler om ledande 
befattningshavares förmåner. 
 
3.2 Valberedningen 
 
3.2.1 Enligt punkt 2.1.4 ska följande information lämnas om valberedningen: 
 

• en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits 
• sammansättning. Om ledamot har representerat viss ägare ska ägarens 

namn anges, samt, 
• eventuell ersättning till valberedningen. 

 
3.3 Bolagsledningen 
 
3.3.1 Enligt punkt 4.3.6 ska information lämnas om bolagets principer för 
ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen, inkluderande: 
 

• vilken krets av befattningshavare principerna avser, samt, 
• en redogörelse för hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds av 

styrelsen 
 
3.3.2 Enligt punkt 4.1.3 ska följande information lämnas om verkställande 
direktören: 
 

• ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 



 Bilaga A 

  

• väsentliga uppdrag I andra företag och organisationer, 
• innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget, samt 
• väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har 

affärsförbindelser med.   
 
3.4 Revisorer 
 
3.4.1 Enligt punkt 2.4.3 ska följande information lämnas om revisor eller 
huvudansvarig revisor och revisionsbolag: 
 

• revisor eller huvudansvarig revisors revisionsuppdrag i andra större 
företag, 

• revisionsuppdrag i företag närstående till bolagets större ägare eller 
verkställande direktör, 

• vilket år revisorn valdes eller blev huvudansvarig revisor och hur länge 
revisorsbolaget innehaft uppdraget, samt 

• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid 
bedömningen av revisorns eller huvudansvariges kompetens och 
oberoende. 

 
3.4.2 Om val av revisor skett, ska enligt punkt 2.5.2 en redogörelse lämnas för hur 
utvärderingen av revisorsinsatsen genomförts. 
 
3.5 Intern kontroll, finansiell rapportering m.m. 
 
3.5.1 Följande information ska ges om företagets interna kontroll och övervakning 
av den interna kontrollen: 
 

• enligt punkt 3.7.1 ska styrelsen rapportera hur den interna kontrollen till 
den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl 
den har fungerat under det senaste räkenskapsåret, 

• enligt punkt 3.7.2 ska bolag som inte har en särskild granskningsfunktion 
(internrevision) motivera sitt ställningstagande, 

• enligt punkt 3.8.1 ska styrelsen lämna upplysningar om det sätt på vilket 
styrelsen säkerhetsställer kvaliteten I den interna kontrollen, samt 

• enligt punkt 5.1.2 ska bolagets revisor avge en särskild 
granskningsberättelse över styrelsens rapport om den interna kontrollen. 
Granskningsberättelsen ska publiceras tillsammans med styrelsens 
rapport. 

 
3.5.2 Enligt punkt 3.8.1 ska styrelsen lämna upplysning om det sätt på vilket 
styrelsen säkerhetsställer kvalitetens i den finansiella rapporteringen samt 
kommunicerar med bolagets revisor. 
 
4  Särskild information om, inför och efter bolagsstämma på bolagets hemsida. 
 
Enligt Koden ska bolaget, utöver att löpande hålla information som ingår i 
bolagsstyrningsrapporten uppdaterad och tillgänglig på bolagets hemsida, lämna 
information på hemsidan i anslutning till bolagsstämma enligt följande. 
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4.1.1 Följande information om kommande bolagsstämma ska göras tillgänglig på 
hemsidan: 
 

• enligt punkt 1.1.1 när och på vilken ort nästa bolagsstämma ska hållas. 
Uppgifter om ordinarie stämma ska ges senast sex månader före stämman 
och om extra stämma så snart beslutat om att hålla stämman fattas av 
styrelsen, samt 

• enligt punkt 1.1.2 aktieägares rätt att få ett ärende behandlat på 
bolagsstämman, vem en sådan begäran ska ställas till och vid vilken 
tidpunkt begäran måste ha nått bolaget för att med säkerhet kunna tas in I 
kallelsen och ärendet därmed tas upp på stämman. Denna information ska 
finnas tillgänglig i god tid före stämman. 

 
4.1.2 Följande handlingar inför bolagsstämman ska göras tillgängliga på hemsidan 
samtidigt som de sänds till eller görs tillgängliga för aktieägarna. 
 

• enligt punkt 1.1.3 kallelse till bolagsstämman, 
• enligt punkt 1.1.4 uttalande från Aktiemarknadsnämnden i dess helhet eller 

det huvudsakliga innehållet i uttalandet, om uttalandet av betydelse för 
bolagets aktieägare rörande visst ärende på bolagsstämman inhämtas av 
bolaget, samt 

• enligt punkt 1.1.5 förslag till beslut av bolagsstämman, vilka beträffande 
förslag lämnade av styrelsen ska finnas tillgängliga i så god tid som möjligt 
före stämman och senast två veckor före stämman. 

 
4.1.3 Följande information om valberedning och dess arbete ska göras tillgänglig 
på hemsidan: 

 
• enligt punkt 2.1.3 namnen på ledamöterna i valberedningen och, om de 

representerar en viss ägare, ägarens namn samt hur och senast när 
aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Denna information ska 
finnas tillgänglig  senast sex månader före ordinarie bolagsstämma. 

• valberedningens förslag, vilka ska finnas tillgängliga senast i samband med 
att kallelse till stämman utfärdas, till: 

 
 ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, principer för ersättning för 

styrelsearbete samt styrelsearvoden uppdelat mellan ordförande, övriga 
ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete enligt punkt 2.2.1, 

 revisorer och arvodering av revisionsinsatser enligt punkt 2.4.1 samt, 
 eventuell ersättning till valberedningen enligt punkt 2.1.6, 

 
• enligt punkt 2.2.1 följande uppgifter om av valberedningen föreslagna 

styrelseledamöter senast I samband med att kallelse till bolagsstämman 
utfärdas: 

 
 ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
 uppdrag I bolaget och väsentliga uppdrag I andra bolag och organisationer, 
 innehav av aktier och andra finansiella instrument I bolaget, 
 väsentliga aktieinnehav och delägarskap I företag som bolaget har 

affärsförbindelser med, 
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 om ledamoten är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. För ledamot som 
inte anses oberoende ska skälen för detta redovisas, 

 vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt 
 övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömning 

av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 
 

• enligt punkt 2.4.1 följande uppgifter om av valberedningen föreslagna 
revisor eller huvudansvarig revisor och revisionsbolag senast i samband 
med att kallelse till bolagsstämman utfärdas: 

 
 revisor eller huvudansvarig revisors revisionsuppdrag i andra större 

företag, 
 revisionsuppdrag i företag närstående till bolagets större ägare eller 

verkställande direktör, 
 vid omval, vilket år revisorn valdes eller blev huvudansvarig revisor och hur 

länge revisorsbolaget innehaft uppdraget, samt 
 övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömning 

av revisorns eller huvudansvarig revisors och revisionsbolagets kompetens 
och oberoende. 

 
4.1.4 Följande information om styrelsens förslag ska göras tillgänglig på 
hemsidan: 
 

• enligt punkt 4.3.2 följande uppgifter om av styrelsen föreslagna principer 
för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen senast i 
samband med att förslaget förs tillgängligt för aktieägarna: 

 
• information om motiv för de huvudsakliga principerna för: 
• för fast respektive rörlig ersättning, 
• övriga förmåner, 
• pension, 
• uppsägningstid, samt 
• avgångsvederlag, 

 
• vilken krets av befattningshavare principerna avser, samt 
• hur frågor om ersättning till bolagsledningen beredes av styrelsen. 

 
• enligt punkt 4.3.4 styrelsens förslag, i förekommande fall, till aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram till verkställande direktören och 
övriga befattningshavare I bolagsledningen senast i samband med att 
förslaget förs tillgängligt för aktieägarna. 

 
4.1.5 enligt punkt 1.5.1 ska bolaget på hemsidan tillhandahålla protokoll från 
senaste ordinarie bolagsstämma och därefter hållen extra stämma. 
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Företagets namn:                 Skellefteå den xx dec 2004 
Personens namn: 
 
 
 
 
 
Angående intervju 2004-12-xx kl.xx.xx 
 
Vi vill med detta mejl dels bekräfta den per telefon avtalade telefonintervjun med 
Er, dels informera om vad intervjun kommer att beröra. 
 
Vi läser D-kurs i företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet, med inriktning 
ekonomistyrning. Vi har valt att i vår D- uppsats undersöka hur den interna 
kontrollen kan kvalitetssäkras, samt vilka effekter ”Svensk kod för bolagsstyrning” 
kan ge för Ert företag.  
 
Intervjun med Er kommer att i huvudsak beröra: 
 

- Vad ni anser om den nya självreglerade normen ”Svensk kod för 
bolagsstyrning”. 

- Kan ”koden” påverka Ert företags situation kring att kvalitetssäkra 
den interna kontrollen. 

- Vad ni anser vara god intern kontroll. 
- Hur ni kvalitetssäkrar Er interna kontroll.  
- Ansvarsområden 
- mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Marléne Lundqvist                      Katarina Karlsson 
marluo-1@student.ltu.se                     katkar-1@student.ltu.se 
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Intervjuguide företag 1 och 2  
 
Personlig information 
 

 Namn 
 Befattning samt hur länge personen arbetat på denna befattning 
 Bakgrund/Utbildning 

 
Svensk kod för bolagsstyrning 
 
 

 Känner du till det nya förslaget ”Svensk kod för bolagsstyrning”? 
 

 Anser du att den kan hjälpa till att förbättra Ert företags interna kontroll? 
 

 Vad anser du om att den föreslagna ”koden” är en självreglerande norm, 
istället för en tvingande regel? 

 
 Anser du att denna föreslagna kod kan bidra till bättre förtroende för 

näringslivet, och i så fall på vilket sätt?  
 
 
Intern kontroll 
 
 

 Hur definierar du ert bolags interna kontroll? 
 

 Vilka komponenter i den interna kontrollen anser du vara den viktigaste? 
(kontrollmiljön, kontrollåtgärder, rikshantering, 
information/kommunikation, övervakning/utvärdering)  

 
 Det interna kontrollsystemet kan innehålla så kallade inneboende 

begränsningar. Detta kan till exempel vara att kostnaden för de interna 
kontrollerna måste understiga nyttan, att de interna kontrollerna kan 
kringgås av personer inom och utanför företaget eller företagsledning, och 
att de interna kontrollerna kan bli otillräcklig på grund av förändrade 
förhållanden. Hur agerar Ert företag för att undvika dessa begräsningar? 

 
 Har ni planlagt vilka som anses vara ansvariga över ert företags interna 

kontroll och hur ser denna ansvarsfördelning ut? 
 
 
 
 
 




