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Sammanfattning 
Som en direkt följd av de massmedialt uppmärksammade bolagsskandalerna har det upprättats 
olika regelverk. Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) i USA tillkom som en följd av skandaler 
som den i Enron. Sveriges motsvarighet, Svensk kod för bolagsstyrning (koden) togs i bruk 
den första juli år 2005. Koden är till skillnad från SOX inte lagstiftad utan bygger på 
självreglering. Kodens syfte är att stärka tillförlitligheten i företagens finansiella rapportering 
genom att ställa krav på företagens interna kontroll. På lång sikt skall koden även bidra till ett 
ökat förtroende för det svenska näringslivet och attrahera utländskt riskkapital. Koden riktar 
sig i ett inledande skede till bolag noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt de största 
bolagen på O-listan. 
 
Koden betonar att det är styrelsen som ansvarar för bolagets interna kontroll. Kodens punkt 
3.7.2 innebär att styrelsen skall avge en årlig rapport om den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen. Rapporten skall beskriva och uttala sig om företagets interna 
kontroll. När årsredovisningar för år 2005 presenteras är det premiär för de berörda bolagens 
internkontrollrapporter. 
 
Studien har ett agentteoretiskt perspektiv då författarna likställer företagens finansiella 
rapportering med agentteorins kontrakt. Ett kontrakt skall hjälpa principalen (ägarna) att 
kontrollera att agenten (styrelse/ledning) agerar i dennes intresse. För att intressenterna ska få 
tillgång till korrekt information är det ett krav att de kan lita på företagens finansiella 
rapporter.  Intressenter förväntar sig även att verksamheten sköts på ett så effektivt sätt som 
möjligt och att lagar och andra regelverk efterlevs. Ett företag som lever upp till detta har en 
fungerande intern kontroll. 
 
Praxis skapas inom området och möjligheten att undersöka hur bolagen arbetar med att 
förändra sin interna kontroll som en följd av koden kommer inte igen. Därför har ett praktiskt 
perspektiv av företagens arbete med intern kontroll valts. Studien har en kvalitativ metod och 
syftar till att undersöka hur koden har förändrat och förbättrat de medverkande företagens syn 
och sätt att arbeta med intern kontroll. Syftet uppfylls genom att undersöka vilka aktiviteter 
rörande intern kontroll koden utlöst i de medverkande företagen. Företagen består av tre 
banker, ett sjukvårdsföretag, en konfektionskedja och ett försäkrings- och sparbolag. 
Företagens arbete med intern kontroll har analyserats efter strukturen i COSOs etablerade 
ramverk för intern kontroll. Förbättras ett företags interna kontroll kan företaget avge utförliga 
internkontrollrapporter och företaget blir därmed mer transparent. Detta ökar tillförlitligheten 
i den finansiella rapporteringen och med detta förstärks kontraktet. 
 
Författarna har kommit fram till att koden har aktiverat aktiviteter som förstärkt den interna 
kontrollen i de undersökta bolagen. Den interna kontrollen blir mer dokumenterad, 
standardiserad och formell. Koden ökar tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen då 
information till ägare och övriga intressenter ökar. 
 
Internkontrollrapporterna skall beskriva hela året vilket endast är möjligt om den interna 
kontrollen kontinuerligt granskats och utvärderats. Författarna anser därför att den interna 
kontrollen borde ha förbättrats ytterligare och att aktiviteterna borde ha påbörjats i ett tidigare 
skede. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
De senaste årens bolagsskandaler som inträffat både i Sverige och utomlands har resulterat i att 
förtroendet för bolagsstyrelser har skadats. Det har även resulterat i några uppseendeväckande 
konkurser. Enron som enligt The Economist (2001) är världens största företagskonkurs har tagit 
frågor om bolagsstyrning högt upp på den internationella agendan. Sverige har inte förskonats från 
bolagsskandaler på grund av oegentligheter i styrelserna och det finns flera medialt 
uppmärksammade incidenter som satt spår i det svenska näringslivet. Pensionsavtalen i ABB och 
lägenhetsaffärerna i Skandia är några av de händelser som väckt liv i debatten. 
 
Som en direkt följd av dessa och flera andra liknande händelser har det upprättats olika regelverk. 
Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) i USA tillkom som en följd av skandaler som den i Enron, den 
så kallade Combined Code är Storbritanniens motsvarighet och infördes år 2003 (The Combined 
Code On Corporate Governance, 2003). 
 
I juli år 2005 verkställdes den svenska koden för bolagsstyrning (hädanefter kallad koden). Den 
vänder sig idag till samtliga svenska bolag noterade på Stockholmsbörsens A-lista och för bolag på 
O-listan med ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor men kommer på sikt att gälla samtliga 
noterade bolag (OMX, Stockholmsbörsen, 2005). Att det i Sverige tills helt nyligen inte funnits 
någon kod för bolagsstyrning betyder inte att det har saknats regler och riktlinjer för bolagsstyrning. 
Aktiebolagslagen 1975:1385 (ABL) och den långa traditionen av självreglering som i många 
avseenden ligger långt fram vid en internationell jämförelse är själva grunden till den svenska 
koden (SOU 2004:130). De svenska självregleringsorganen inom området, främst 
Stockholmsbörsen, Näringslivets Börskommitté och Aktiemarknadsnämnden, har fortlöpande 
infogat ett flertal bestämmelser i centrala bolagsstyrningsfrågor i sina respektive regelverk (SOU 
2004:47). 
 
Syftet med en svensk kod är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag och till att kunskapen 
och förtroendet för svensk bolagsstyrning ökar på den internationella kapitalmarknaden. Målet är att 
tillgången till utländskt riskkapital till goda villkor ska främjas för svenska bolag (SOU 2004:46). 

1.2 Problemdiskussion 
Ett företags externa redovisnings främsta syfte är att informera intressenter utanför företaget om 
företagets ekonomiska ställning. Leverantörer vill veta om de kommer få betalt, staten hur stora 
skatteintäkter de kan förvänta sig och aktieägarna vill ha utdelning. (Smith, 2000) För att 
intressenterna ska få tillgång till korrekt information är det ett krav att de kan lita på företagens 
finansiella rapporter. Ett företags intressenter förväntar sig även att verksamheten sköts på ett så 
effektivt sätt som är möjligt och att lagar och andra regelverk efterlevs. Ett företag som lever upp 
till detta har en fungerande intern kontroll.(Molin & Billfalk, 2005) 
 
De delar av koden som berör intern kontroll är punkterna 3.7.1-3 och 5.2.1. Enligt koden, 3.7.1, har 
styrelsen till uppgift att ansvara för att företaget har en god intern kontroll. Styrelsen har även till 
uppgift att fortlöpande hålla sig uppdaterad och granska hur företagets system för intern kontroll 
fungerar. Punkt 3.7.2 uppger att syrelsen skall ge ut en årlig rapport om hur den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat. Har bolaget 
ingen internrevision eller någon annan specifik granskningsfunktion skall, enligt koden 3.7.3, även 
behovet av en sådan årligen utvärderas och motiven anges i rapporten. Den årliga rapporten skall 
sedan granskas av bolagets revisor.  
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Enligt punkt 5.2.1 skall styrelsens rapport om den interna kontrollen samt revisorns 
granskningsberättelse över rapporten enligt 3.7.2 bifogas företagets årsredovisning. (Svensk kod för 
bolagsstyrning, 2004) Koden bygger på principen ”följ eller förklara” och enligt Per Lekvall, 
sekreterare i Kollegiet för svensk bolagsstyrning är det inte negativt om företagen väljer att förklara 
istället för att följa då koden annars vore att se som tvingande (Lekvall, 2005). Enligt Anders 
Ackebo, chef för notering och övervakning vid OMX-börserna, kommer de dock att reagera om ett 
företag väljer att förklara bort styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen (Ackebo, 2005). Intern kontroll ska förhindra risken för fel som leder till felaktig 
redovisning, ekonomisk rapportering och beslutsunderlag vilket i sin tur leder till förluster för 
företaget (Svernlöv, 2005). 
 
När intern kontroll diskuteras refereras ofta till COSOs Internal Control – Integrated Framework 
som är ett internationellt ramverk för intern kontroll. Ramverket bygger på fem komponenter 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, kommunikation och information samt 
uppföljning. Kontrollmiljön omfattar den kultur som styrelse och företagsledning kommunicerar i 
bolaget och utgör grunden för de övriga komponenterna. (COSO, 2005) FAR har tillsammans med 
en arbetsgrupp från Svenskt Näringsliv utarbetat en vägledning för utformningen av styrelsens 
rapport. Vägledningen förespråkar inte användningen av ett etablerat ramverk men tydliggör att det 
underlättar både intern och extern kommunikation. COSOs ramverk nämns som det som fått störst 
spridning. (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005) 
 
I de berörda företagens årsredovisningar för år 2005 skall styrelsens rapport bifogas. Möjligheten att 
undersöka hur bolagen arbetar med att förändra sin interna kontroll som en följd av koden kommer 
inte igen. Därför har ett praktiskt perspektiv av företagens arbete med intern kontroll valts. 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning beslutade i slutet av år 2005 att införa en övergångsregel för år 
2005 gällande kodens punkt 3.7.2. Övergångsregeln innebär att berörda bolag endast behöver 
beskriva hur den interna kontrollen är organiserad. Bolagen behöver inte uttala sig om hur den 
interna kontrollen har fungerat och rapporten behöver inte granskas av revisor. (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2005)  
 
Genom att skapa en förståelse för hur den interna kontrollen såg ut innan samt efter koden togs i 
bruk vill författarna klarlägga de förändringar i intern kontroll som är ett resultat utav koden. 
Författarna behandlar koden ur företagens perspektiv då koden riktar sig mot styrelsen och det är 
styrelsen som ansvarar för den interna kontrollen. 
 
Författarna behandlar främst punkt 3.7.2, styrelsens rapport om den interna kontrollen, då syftet 
med utvecklingen är att öka tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen samt då 3.7.2 sträcker 
sig över de fem komponenter som ingår i COSOs ramverk. Delarna i COSOs ramverk som 
behandlar efterlevnad av lagar och att verksamheten skall skötas på ett effektivt sätt redovisas enligt 
författarna i den finansiella rapporteringen. 

1.3 Problemformulering 
Hur har Svensk kod för bolagsstyrning förändrat företagens syn och sätt att arbeta med intern 
kontroll? 
 
Vilka aktiviteter rörande intern kontroll har koden utlöst i företagen? 
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1.4 Syfte 
Syftet är att belysa hur Svensk kod för bolagsstyrning kan förväntas förändra och förbättra den 
interna kontrollen i företagen. 
 

 
2. Metod 
2.1 Utgångspunkt 
Uppsatsen har ett agentteoretiskt perspektiv. Aktieägarna är principaler som vill att agenterna, 
styrelsen och ledningen, skall agera i deras intresse genom att maximera avkastningen. Det råder 
informationsasymmetri då styrelsen och ledningen har mer information om företaget än aktieägarna. 
I agentteorin beskrivs att principalerna kontrollerar agenternas beteende med hjälp av ett kontrakt. 
(Pindyck & Rubinfeld, 2001) Den finansiella rapporteringen visar ägarna hur bolaget styrs och 
sköts (Artsberg, 2005). Koden ställer krav på den interna kontrollen i företagen, i synnerhet den 
interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen (Molin & Billfalk, 2005). Författarna 
anser att den finansiella rapporteringen är ett hjälpmedel för aktieägarna att kontrollera styrelse och 
ledning och att den kan ses som en typ av kontrakt. Om den finansiella rapporteringens 
tillförlitlighet förstärks på grund av koden innebär det även att aktieägarnas kontroll på styrelse och 
ledning stärks. 
 

 
Figur 1 Kodens påverkan på den finansiella rapporteringen, egen illustration 

2.2 Tillvägagångssätt 
Studien inleddes med att ta del av tidigare uppsatser som berör ämnet och de förslag och remisser 
som kom att ligga till grund för den färdiga koden. Vidare studerades den färdiga versionen av 
koden som problematiserats och diskuterats ur olika aspekter mellan författarna. I den inledande 
fasen medverkade författarna vid en gästföreläsning om koden och intern kontroll. Där väcktes 
insikten att intern kontroll var det mest intressanta avsnittet i koden, vid en praktisk studie av 
kodens påverkan på företag.  
 
Efter att perspektivet på uppsatsämnet bestämts, studerades lämpliga teorier för analys av den tänkta 
empirin. Parallellt med teoribearbetningen påbörjades arbetet med empirin genom att boka upp 
intervjuer med utvalda företag.  
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I takt med den ökade informationsmängden har förståelsen inför ämnet ökat. Det har bidragit till att 
forskningsproblemen har skärpts och därigenom även förståelsen för vilka ytterligare teorier som är 
relevanta för forskningsfrågorna. Efter genomförda intervjuer med bankerna insåg författarna att de 
erhållna svaren var relativt likartade. I detta stadium drogs en hypotes om att bankerna arbetar på ett 
likartat sätt med intern kontroll. För att öka variationen i svaren skapades kontakter med företag i 
andra branscher. Vid ett seminarium som behandlade kodens praktiska tillämpning gavs möjlighet 
att knyta an ytterligare värdefulla företagskontakter.  
 
Då koden är relativt ny på den svenska marknaden och praxis utvecklas finns en avsaknad av 
litteratur om företagens implementering av koden och därför har en konsult intervjuats. Då den 
intervjuade konsulten arbetar praktiskt med företagens implementering av koden gav intervjun en 
möjlighet att diskutera och analysera de svar och diskussioner som uppkommit vid kontakten med 
de undersökta företagen. 

2.3 Vetenskaplig ansats 
Studiens metod har en kvalitativ ansats. En lämplig metod för att undersöka hur koden har förändrat 
företagens interna kontroll måste grundas på de faktiska händelser och företeelser som ägt rum i 
företagen. Intervjuerna har koncentrerats till de personer på företagen som är väl insatta i företagens 
implementering av koden. För att skapa en djupare förståelse för de utvalda företagens arbete med 
koden har intervjuer genomförts istället för att samla in information via enkät. En intervju ger 
möjlighet att skapa en diskussion med respondenten, frambringa ytterligare nyanser i svaren, skapa 
förtroende mellan intervjuare och intervjuad samt ger en möjlighet att ställa följdfrågor (Erikson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Genom att få tillgång till de respondenter som besitter aktuell kunskap 
samt att säkerställa en rättvisande dokumentering av datainsamlingen avser uppsatsen att uppnå de 
vetenskapliga kraven för validitet och reliabilitet (Erikson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Grunden för analysering av empirin är en ökad förståelse.  Statistiskt generaliserbara slutsatser är 
inte möjliga att dra då en kvalitativ undersökning genomförs. Den kvalitativa metoden ger goda 
möjligheter att göra analytiska tolkningar om det undersökta problemet.  Avsikten med uppsatsen är 
att skapa förståelse inom området intern kontroll samt att undersöka hur den interna kontrollen 
förändrats i de sex utvalda bolagen som en följd utav koden.  Då endast ett fåtal bolag ingår, om 
man ser till alla börsnoterade bolag, avspeglar slutsatserna de medverkande bolagen och författarna 
ämnar inte nå en analytisk generalisering. (Holme & Solvang, 1991) 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primärdata 
Företagen har hänvisat författarna till de personer som antas ha rikligt med kunskap om koden och 
dess implementering. En viktig aspekt vid valet av respondenter har även varit deras vilja att 
medverka i vårt arbete (Holme & Solvang, 1991). För att säkerställa möjligheten att utveckla ett 
angreppssätt och utformning av lämpliga frågor till varje respondent, har intervjuerna genomförts 
under november och december 2005. Det har då även funnits möjlighet att återkomma till företagen 
för att ställa ytterligare frågor vid behov. 
 
Avsikten var att använda en diktafon vid alla intervjuer. Vid de intervjuer där inspelning inte tilläts 
samt vid seminarierna antecknades huvuddragen. Inspelning av intervjuerna säkerställer att all 
viktig information sparas vilket även ger en möjlighet att återkomma till intervjuerna vid eventuella 
behov av att justera en forskningsfråga. Efter genomförd intervju har hela materialet skrivits ned 
utan försök till att analysera eller påverka materialet.  
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Efter att intervjun i helhet har skrivits ned har materialet sammanfattats inför analysen. 
Sammanfattningen har återsänts till respondenten via e-post för att ge denne möjlighet att godkänna 
texten och korrigera eventuella missuppfattningar. Telefonintervjuerna har behandlats på ett likartat 
sätt. Datainsamlingen har följts upp av en diskussion i syfte att öka förståelsen inför de viktigaste 
aspekterna. Med dessa procedurer strävar författarna efter den högsta möjliga reliabiliteten i 
datainsamlingen (Erikson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 
Intervjuerna med respondenterna var uppdelade i två delar. Den första delen bestod av frågor som 
grundar sig på COSOs ramverk för intern kontroll och syftade till att möjliggöra jämförelse i 
företagen över tiden, mellan de valda företagen samt mot teorin. Den andra delen bestod av öppna 
frågor för att kontrollera svaren i den första delen av intervjun samt möjliggjorde för diskussioner 
om kodens påverkan på intern kontroll. En likartad frågemanual har använts vid varje intervju för 
att möjliggöra jämförelser mellan företagen. Däremot kan vissa följdfrågor reflektera de 
utmärkande aspekterna i företagen. Genom att använda ett etablerat ramverk som hjälpmedel vid 
formuleringen av forskningsfrågor ökar validiteten i empirin. (Erikson & Wiedersheim-Paul, 2001) 

2.4.2 Sekundärdata 
Eftersom koden är ett nytt fenomen på den svenska marknaden finns en avsaknad av litteratur som 
behandlar ämnet.  Mycket av den teori som används består därför av för ämnet relevanta artiklar 
och dokument. Författarna har noga utvärderat artiklarna och syftar till att endast använda artiklar 
av vetenskaplig karaktär. Forskningsmetodik och viss teori har författarna använt från tidigare 
kurslitteratur. Fakta om ämnet är till stor del författad av organisationer som COSO, FAR, OECD, 
Svenskt Näringsliv och Kollegiet för svensk bolagsstyrning varför information och artiklar från 
deras webbplatser har använts. Den färdiga versionen utav koden har studerats samt även de förslag 
från kodgruppen och remissvar från olika instanser som har legat till grund för den slutgiltiga 
versionen av koden. Praxis skapas och då revisionsbyråerna är högst involverade i detta arbete har 
även information utgiven av dessa använts. 

2.5 Resultatredovisning 
De intervjuer som genomförts med de medverkande företagen presenteras i sammanfattade 
versioner uppdelade på de fem komponenter som ingår i COSOs ramverk. Syftet med uppdelningen 
är att tydliggöra eventuella förändringar i företagens interna kontroll. De tre intervjuade bankerna 
presenteras tillsammans och eftersom svaren författarna erhöll visade sig vara väldigt likriktade 
representerar bankerna bankbranschen. Den andra delen av empirin utgörs av de resterande tre 
intervjuade företagen. Utförligare sammanfattningar av intervjuerna med företagen och intervjun 
författarna utfört med en konsult bifogas som bilagor. 

2.5.1 Analysmodell 
Genom att undersöka och analysera de aktiviteter koden aktiverat besvarar författarna huruvida 
koden kan leda till förbättringar i den interna kontrollen i de undersökta bolagen. Empirin 
analyseras på tre olika sätt: 
 

I. Mot teorin 
II. Jämförelser i företagen över tiden 

III. Mellan de valda företagen 

2.5.2 Mot teorin 
Agentteorin förklarar varför ägarna inte kan lita fullt ut på styrelsen och ledningen och hur detta 
problem kan minskas via upprättande av ett kontrakt.  
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Empirin har analyserats med den här utgångspunkten då den finansiella rapporteringen är en 
möjlighet för ägare att kontrollera styrelse och ledning. Styrelsens rapport om den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen har till syfte att förstärka tillförlitligheten i den finansiella 
rapporteringen och med andra ord, kontraktet mellan ägarna och styrelsen/ledningen. 
 
Företagens interna kontroll har jämförts mot COSOs ramverk för intern kontroll som är det ramverk 
som fått störst internationell spridning (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005). Intern kontroll handlar 
till stor del om att öka medvetenheten om risker och hanteringen utav dessa i företaget. ERM är ett 
ramverk vars avsikt är att öka medvetenheten om befintliga och möjliga risker samt att hantera 
dessa risker (Enterprise Risk Management – Integrated Framework Executive summary, 2004). 
Företagens riskhantering analyseras mot COSOs ramverk då det är ett internationellt erkänt ramverk 
och de undersökta företagen som använder ett etablerat ramverk använder sig utav detta. FARs 
vägledning till internkontrollrapporten bygger även på COSOs ramverk. 

2.5.3 Jämförelser i företagen över tiden 
Analysen av kodens påverkan på intern kontroll i företagen över tiden grundar sig på intervjuernas 
frågor och diskussioner om den interna kontrollen före respektive efter att koden togs i bruk. De 
uppkomna avvikelserna mellan tiden före och efter koden analyserades med hjälp av COSOs 
ramverk för intern kontroll. De fem komponenterna som ingår i ramverket analyserades som 
separata enheter samt som ett integrerat intern kontroll -system 

2.5.4  Mellan de valda företagen 
De tre bankerna analyserades mot de övriga valda företagen för att undersöka eventuella avvikelser 
mellan bankbranschens och de övriga företagens arbete med intern kontroll. De eventuella 
avvikelserna har diskuterats mot teorin. 
 
Slutsatser av analysen har dragits om hur den interna kontrollen i de sex utvalda bolagen förändrats. 
Några generella slutsatser och långsiktiga konsekvenser utav förändringarna i intern kontroll och 
bolagsstyrning har ej gjorts. Då koden togs i bruk den första juli år 2005 anser författarna det inte 
vara möjligt att dra slutsatser som berör kodens påverkan på intern kontroll på lång sikt i dagsläget. 

2.6 Metoddiskussion 
Valet av metod för uppsatsen har sina begränsningar som påverkar de vetenskapliga aspekterna 
såsom validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 
 
Med en kvantitativ undersökning ges möjlighet att undersöka betydligt fler bolag och att samla in 
information med hjälp av enkäter. Med en enkätundersökning insamlas information som sedan 
presenteras med hjälp av statistiska verktyg. I uppsatsen hade en sådan arbetsmetod ökat 
reliabiliteten av informationssamlingen och eventuellt underlättat analysen. Den kvalitativa 
arbetsmetoden har dock valts eftersom författarna anser att den bidrar till högre validitet jämfört 
med en kvantitativ undersökning. 
 
De slutsatser som dragits kommer inte att kunna generaliseras till alla svenska börsnoterade bolag 
utan kommer att spegla de utvalda bolagens arbete med intern kontroll. Ett större urval hade 
möjliggjort mer generella slutsatser om hur den interna kontrollen i svenska företagen har 
förändrats efter att koden togs i bruk. Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för det praktiska 
arbetet med intern kontroll. För att möjliggöra en djupgående kvalitativ undersökning har antalet 
respondenter begränsats. 
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En kvalitativ undersökningsmetod ställer höga krav på reliabilitet (Holme & Solvang, 1991). 
Förutom vid två intervjuer har samtliga författare medverkat vid intervjutillfällena. Både inspelning 
och nedskrivning av intervjuerna har ökat reliabiliteten. De första intervjuerna har utförts i ett 
tidigare stadium än de sista intervjuerna. Författarna har därför haft olika mycket förförståelse inför 
ämnet vid intervjutillfällena. Det finns en risk att vissa viktiga aspekter från de intervjuer som 
genomfördes i ett tidigt stadium inte fångats upp i sammanfattningarna av intervjuerna. Detta kan 
medföra en negativ påverkan på analysen och slutsatsernas trovärdighet.  För att motverka sådana 
effekter har sammanfattningarna reviderats i takt med den ökade förståelsen. 
 
Hänsyn har tagits till företagsspecifika aspekter, som att respondenterna har olika befattningar och 
arbetsuppgifter i företagen. En kritisk aspekt vid valet av intervjupersonerna handlar om 
intervjupersonernas egna uppfattningar och förståelse inför ämnet. Styrelsen är ansvarig för intern 
kontroll inom företaget och bankernas svar skulle därför kunna vara förskönade med tanke på att 
två av tre respondenter ingår i styrelsen.  Detta hade författarna kunnat motverka genom att 
intervjua personer i andra befattningar för att säkerställa att hela organisationen delar styrelsens 
uppfattningar om intern kontroll. Utökade intervjuer har inte genomförts på bankerna då 
respondenterna varit de mest involverade i arbete med koden och därmed besuttit mest kunskap. För 
att säkerställa validiteten har följdfrågor utformats så att de på bästa möjliga sätt tar hänsyn till 
respondentens specifika befattning. Genom en diskussion, om de erhållna svaren, med en konsult på 
området intern kontroll stärks tillförlitligheten i tolkningen av de erhållna svaren från företagen. 
 
Källornas tillförlitlighet har säkerställts genom att använda teorier och etablerade ramverk som 
förekommit en längre tid inom bolagsstyrning och intern kontroll. Tidskrifter av vetenskaplig 
karaktär samt branschspecifika tidskrifter har använts.  
 
 

3. Teori 
3.1 Agentteorin 
Asymmetrisk information mellan ledning, styrelse och ägare beskrivs i agentteorin. Asymmetrisk 
information uppkommer i alla situationer där en part har mer information än den andra. Styrelse och 
ledning besitter mer information om företaget än ägarna. Asymmetrisk information förklarar många 
arrangemang i vårt samhälle såsom varför aktieägare måste kontrollera styrelsen och ledningens 
beteende. (Pindyck & Rubinfeld, 2001) 
 
En agentrelation finns i alla situationer där en persons välfärd är beroende av vad den andre 
personen gör (Pindyck & Rubinfeld, 2001). Agentteorin har sin utgångspunkt i de problem som 
uppkommer då principalerna (ägarna) delegerar arbete åt agenterna (styrelsen/ledningen) som utför 
detta. Agentteorin beskriver denna relation och de problem som kan uppkomma ur den med hjälp av 
ett kontrakt. Kontraktets syfte är att utforma incitament som får agenten att arbeta mot principalens 
mål. Det finns två huvudsakliga problem. Det första problemet som kan uppkomma ur denna 
relation är då principalens och agentens mål skiljer sig åt och det är väldigt svårt eller dyrt för 
principalen att kontrollera agenten. Det andra problemet ligger i att principalen och agenten kan 
föredra olika åtaganden då de inte delar samma riskpreferenser. (Eisenhardt, 1989) Ledningens 
kompetens och ekonomiska utfall är bundet till verksamheten. Ledningen kan därför exempelvis 
vilja sprida risken så att en eventuell neddragning av vissa delar av företaget inte leder till en 
nedläggning av hela företaget. Aktieägarna kan sprida sin risk genom att äga en varierad 
aktieportfölj och har inget behov av riskspridning genom att låta företaget ägna sig åt flera olika 
verksamheter. (SOU 2004:47) 
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Om ledning och ägande är separerat kan en intressekonflikt uppkomma mellan ledning och ägare. 
Aktieägarna vill ha bästa möjliga avkastning på sitt kapital. Ledningen kan ha intresse i att arbeta i 
annat syfte än att maximera avkastningen. (SOU 2004:47) Istället för att maximera vinsten kan 
bolagsledningen försöka uppnå sina egna mål. Dessa kan vara ökad tillväxt och ökade 
marknadsandelar som på kort sikt leder till ökad status och respekt för ledningen och styrelse. När 
styrelse och ledning uppfyller sina personliga mål på bekostnad av ägarnas avkastning, uppstår 
problem. (Pindyck & Rubinfeld, 2001) 
 
Genom att utforma ett kontrakt så kan ovannämnda problem minska. Agentteorins fokus ligger på 
att skapa det mest effektiva kontraktet och för att möjliggöra detta krävs att vissa antaganden görs. 
Dessa antaganden är att människan handlar i sitt eget intresse och har begränsad rationalitet. 
Människor i organisationer har även egna mål som inte stämmer överens med organisationens 
övergripande mål samt att det råder informationsasymmetri. (Eisenhardt, 1989) 
 
Kontraktet kan antingen vara beteende- eller resultatstyrt. Är arbetsuppgifterna enkla och 
rutinmässiga finns det möjlighet att lätt observera och övervaka processen och belöningar kan med 
fördel baseras på beteende. Genom att belöna beteenden som gynnar principalerna kan även 
beteendestyrning användas vid mer komplexa arbetsuppgifter. Via utvecklade informationssystem 
fås tillgång till information om agentens beteende. Vid resultatstyrning överförs en del av risken 
från principalen till agenten då resultatet beror på en mängd faktorer varav vissa som teknologi och 
omgivning inte kan påverkas av agenten. Istället för att mäta agentens beteende och belöna det 
beteende som gynnar principalen utformas ett kontrakt där agenten får en belöning som är beroende 
av resultatet. (Hatch, 2002) 
 
Enligt Hatch (2002) menar organisationsforskaren Ouchi att kunskapen om omvandlingsprocessen 
och möjligheten att mäta output är avgörande när beslut fattas om beteende- eller resultatstyrning 
skall användas. 
 

 
Figur 2, Uncertainty situations and control measurements, (Drury 2004, s. 706) 

 
Enligt Drury (2004) anser Ouchi att när både möjligheten att mäta output är hög och kunskapen om 
omvandlingsprocessen är fullständig, som i fält ett i figuren ovan, kan både beteende- och 
resultatstyrning användas. Eftersom både resultat och beteende är möjligt att mäta kan även något 
utav sätten att styra användas. I fält två är kunskapen om omvandlingsprocessen ofullständig men 
möjligheten att mäta output är hög bör resultatstyrning användas. Då kunskap om 
omvandlingsprocessen är fullständig men möjligheten att mäta output är låg, som vid fallet i fält tre, 
bör beteendestyrning användas. I fält fyra finns varken kunskap om omvandlingsprocessen eller 
möjlighet att mäta output. I detta fall är varken beteende- eller resultatstyrning passande utan 
klanstyrning bör användas. 
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Kulturella värderingar och normer är centralt i klanstyrning. Via utvalda medlemmar i 
organisationen som för fram högsta ledningens etablerade värderingar överförs organisationens 
värderingar på medlemmarna. Organisationskultur används som styrmedel och behovet av 
bevakning minskar genom att medlemmar i organisationen delar och beter sig efter de etablerade 
värderingarna. Klanstyrning innebär en risk för att ifrågasättandet inom organisationen minskar då 
organisationen kan kännetecknas av grupptänkande. (Hatch, 2004) 
 
En avsikt med revision är att tillgodose ägarnas behov av att kontrollera styrelse och verkställande 
ledning.  Enligt kodens punkt 2.3.5 skall revisorn medverka vid bolagsstämman för att kunna svara 
på aktieägarnas frågor.  (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004) Agenten är den redovisningsskyldige 
och mottagaren av redovisningen är uppdragsgivaren, principalen. Agenten väljer den 
redovisningsmetod som ger högre vinst om dennes ersättning är relaterad till vinstnivån som vid ett 
bonusavtal. (Artsberg, 2005) 
 
Ett avvägande mellan kostnaden för mätning av beteende och kostnaden för att mäta output och 
överföra risk till agenten görs och påverkar valet av kontrakt (Eisenhardt, 1989). Det är en svår 
uppgift att säkerställa att ledningen agerar i syfte att maximera företagets värde, vilket tydligt 
illustreras av utvecklingen som skett i Sverige och övriga länder. (SOU 2004:47) 

3.2 Corporate Governance 

3.2.1 Bakgrund 
Det finns ännu ingen allmänt vedertagen svensk benämning på begreppet corporate governance. Det 
vanligast förekommande ordet är ägarstyrning, vilket dock har kritiserats då uttrycket medför en 
risk för att det tolkas snävare och mer avgränsat än originalet. Ibland har termen företagsstyrning 
använts som ett alternativ. Samtidigt är det den sedan lång tid inom företagsekonomin gängse 
benämningen på den styrning av verksamheten som utövas av företagsledningen, riktad nedåt i 
organisationen. Corporate governance handlar däremot om styrning över denna nivå, från ägarna 
mot företagsledningen. En användning av samma benämning för två så pass skilda begrepp riskerar 
att skapa oklarhet och att försöka etablera en helt ny term för den interna företagsstyrningen 
framstår som en problematisk uppgift. I fortsättningen används benämningen bolagsstyrning, vilket 
är en mer näraliggande översättning av engelskans corporate governance. (SOU 2004:47) 

3.2.2 Den svenska modellen 
Styrningen av svenska aktiebolag sker genom ett samspel mellan de fyra så kallade bolagsorganen 
bolagsstämma, styrelse, VD och revisor. Bolagsstämman är bolagets högst beslutande organ och det 
är där ägarna kan utöva sin ägarmakt. Det är bolagsstämman som utser styrelsen, vars uppgift är att 
för ägarnas räkning svara för bolagets förvaltning. VD tillsätts av styrelsen för att ansvara för att 
bolagets löpande förvaltning sköts. En VD ska finnas i alla publika aktiebolag. Revisorn utses av 
bolagsstämman och har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper. Revisorn 
ska även granska VDs förvaltning av bolaget samt bevaka intressenternas intressen.(SOU 2004:47) 
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Figur 3, Det svenska bolagsstyrningssystemet (SOU 2004:47, s 155) 

 
 
I ABL (1975:1385) 8 kap. 3 § står det: 
 
 ”Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen 
skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall i 
skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den 
verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar. Styrelsens ansvar och 
tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan.” 
 
Intern kontroll behandlas inte djupare i vare sig ABL, bokföringslagen eller i lagarna om 
årsredovisning och inga detaljerade regler går att finna i dessa lagar (Svernlöv, 2005). 
 

 
Figur 4, Regelsystemet (Ackebo OMX, Deloittes seminarium, 2005) 
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EU och riksdagen reglerar svenska företag med olika direktiv och lagar. Finansinspektionen (FI) är 
en myndighet som agerar i allmänhetens intresse genom att övervaka företagen på 
finansmarknaden. FI bidrar till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på 
stabilitet (Finansinspektionen, 2005). Både Redovisningsrådet och Övervakningspanelen hör till 
Föreningen för utvecklande av god redovisningssed. Redovisningsrådets uppgift på nationell nivå är 
att främja utveckling av finansiell rapportering från börsnoterade företag. Övervakningspanelens 
uppgift är att övervaka att svenska börsnoterade aktiebolag upprättar finansiella rapporter i enlighet 
med lagar och god sed för aktiemarknadsbolag. Syftet med övervakningen är att skydda 
investerarna och att upprätthålla allmänhetens förtroende för kapitalmarknaden. (Föreningen för 
utvecklande av god redovisningssed, 2005)  
 
Aktiemarknadsnämden (AMN) har till syfte att genom uttalanden, rådgivning och information 
verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. (Aktiemarknadsnämden, 2005) Även 
Näringslivets Börskommitté (NBK) har till uppgift att verka för god sed på aktiemarknaden genom 
att ge ut regler. Kommittén är ett betydelsefullt organ för att självregleringen på aktiemarknaden 
skall fungera i Sverige. (Näringslivets Börskommitté, 2005) Kollegiet för bolagsstyrning är en 
ideell förening som bildades för att långsiktigt äga och förvalta koden (Åsbrink, 2004). Slutligen 
regleras de svenska börsnoterade bolagen av Stockholmsbörsens noteringsavtal, där ett antal 
noteringskrav ingår (OMX, 2005). 
 
En etablerad definition på intern kontroll är att det är en process som påverkas av styrelsen, 
bolagsledningen och övrig personal (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005). Syftet med intern kontroll 
är att identifiera och kontrollera risker för att kunna förebygga och förhindra konsekvenserna utav 
dessa (Molin & Billfalk, 2005). Den interna kontrollen skall ge en rimlig försäkran om att 
företagens mål uppnås inom följande kategorier: ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar (FAR & Svenskt 
Näringsliv, 2005). 

3.2.3 OECDs principer för bolagsstyrning 
På senare år har allt fler länder börjat gå ifrån statligt ägande till att allt fler företag ägs privat. 
Företag skapar bland annat arbetstillfällen, betalar skatt till staten och producerar varor och tjänster. 
Som en följd av detta har bolagsstyrning kommit att bli en allt viktigare fråga för staten och 
investerare. Staten formar de lagar och regler som ligger till grund för bolagsstyrning men ansvaret 
ligger på företagen. OECD1 har i Principles of Corporate Governance utvecklat riktlinjer på 
begäran från medlemsländernas myndigheter. Enligt OECD finns det ingen enskild modell som 
förklarar vad en bra bolagsstyrning är men deras riktlinjer kan användas av staten vid utformandet 
av lagar och regler för bolagsstyrning. De kan även användas av företagen när de utvecklar sina 
egna system för bolagsstyrning. (OECD, 2004) 
 
OECDs riktlinjer är frivilliga att följa och handlar ytterst om intresse hos myndigheter och företag. I 
en allt mer globaliserad värld förväntar sig investerare att ansvarsfull bolagsstyrning är en självklar 
del av verksamheten, vilket varken myndigheter eller företag har råd att negligera. De bäst ledda 
företagen har emellertid redan märkt att affärsetik, en tydligt uttalad medvetenhet om socialt ansvar 
i det samhälle där de verkar samt att arbeta för en hållbar miljö kan påverka ett företags rykte och 
vara viktigt för den långsiktiga verksamheten och prestationen. 
 

                                                 
1 OECD - Organisation For Economic Co-Operation med 30 medlemsländer mest känt för sin statistik över bland annat 
makroekonomi, handel och utbildning. 
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OECDs riktlinjer för bolagsstyrning bygger på några vanliga element identifierade i 
medlemsländerna under arbetets gång. Principerna kallas för corporate governance framework, och 
bygger på följande fem punkter (OECD, 2004): 
 

I. Aktieägarnas rättigheter – Aktieägarnas grundläggande rättigheter innefattar bland annat att 
regelbundet få relevant information om företaget, att delta och rösta på bolagsstämmor, välja 
medlemmar till styrelsen och att få ta del av eventuella vinster. Aktieägarna har rätt att vara 
med att fatta beslut som ligger till grund för bolagets fortlevnad. 

 
II. Rättvis behandling av aktieägarna – Alla aktieägare, både mindre och utländska med 

samma sorts aktier, ska behandlas lika och ha rätt till upprättelse om de inte behandlas enligt 
punkt I. All insiderhandel ska vara förbjuden. 

 
III. Intressenternas roll – Corporate governance framework ska främja aktivt samarbete mellan 

bolag och intressenter genom att skapa arbetstillfällen, välfärd, uthålliga samt framgångsrika 
bolag. Alla intressenter ska respekteras och de som enligt lagar och regler ska delta i 
bolagsstyrningsprocessen ska få tillgång till all relevant information. 

 
IV. Upptäckt och transparens - Innefattar bland annat årlig revision av den finansiella 

rapporteringen, utförd av en extern och oberoende revisor. 
 

V. Styrelsens ansvar - Omfattar bland annat att styrelsemedlemmar alltid ska ha tillgång till 
relevant och tillförlitlig information. Styrelsen ska följa lagar och regler och alltid sträva 
efter företagets aktieägares och övriga intressenters bästa. Styrelsen skall även ansvara för 
följande: 

 
 Granska och styra bolagets strategier som handlingsplaner, budgets, affärsplaner, 

utforma mål och övervaka implementeringar. 
 
 Välja, övervaka och byta ut bolagets ledning när det är nödvändigt samt att besluta 

om ledningens ersättning. 
 

 Tillförsäkra ett transparent och formellt val av styrelse. 
 

 Upptäcka och lösa eventuella intressekonflikter i styrelse och ledning. 
 

 Säkerställa att den finansiella rapporteringen görs enligt god sed med oberoende 
kontroller och att det finns tillbörliga kontrollsystem, särskilt gällande 
regelefterlevnad. 

3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 

3.3.1 Bakgrund 
Utveckling av koden har skett i två faser. I den första fasen bestod arbetsgruppen av den från 
regeringen tillsatta Förtroendekommissionen2 och representanter från näringslivet.  

                                                 
2 Förtroendekommissionen tillkallades genom regeringsbeslut den 5 september 2002 för att granska förtroendeskadliga 
företeelser inom det svenska näringslivet med uppdrag att bland annat etablera en dialog med näringslivets ägare och 
företrädare.  
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Arbetet bedrevs från oktober år 2003 till april år 2004. Arbetsgruppen presenterade Svensk kod för 
bolagsstyrning - Förslag från Kodgruppen (SOU 2004:46) som ett resultat av arbetet i den första 
fasen. Därefter gick koden på remiss och ämnet debatterades offentligt. I den andra fasen 
utvecklades koden enligt de synpunkter som framkom av remissinstanserna samt i den offentliga 
debatten. Arbetsgruppen i andra fasen kallades för kodgruppen och hade i princip samma 
sammansättning som under den första fasen. Resultat av utvecklingen var den slutgiltiga koden som 
presenterades den 16 december år 2004. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004) 
 
Behovet av en svensk regelsamling i bolagsstyrningsfrågor har inte skapats av en avsaknad av 
regler och riktlinjer inom området. Koden bygger på ABL där flera av de frågor som behandlas i 
koden regleras. Ett flertal större svenska ägarinstitutioner har även utarbetat egna policys och 
riktlinjer för hur ägarrollen ska utövas. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004) Kodgruppens mening 
var däremot att: 
 
”Utifrån befintliga regler och kutymer göra en mer heltäckande samanställning av vad som kan 
sägas utgöra god svensk sed för bolagsstyrning.” (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004, s 4) 
 
Följande punkter anges i koden beträffande intern kontroll (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004 s 
18; 22): 
 
”3.7.1 Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad 
om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.” 
 
”3.7.2 Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser 
den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste 
räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor.” 
 
”3.7.3 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen 
utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera sitt 
ställningstagande.” 
 
”5.2.1 Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen samt 
revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2.” 

3.3.2 Följ eller förklara 
Koden bygger på principen ”följ eller förklara” (comply or explain). Med detta framhävs kodens 
självreglerande syfte i det svenska näringslivet. I praktiken innebär principen att ett bolag som 
tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men att de då skall avge förklaringar för dessa 
avvikelser. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004) 

3.4. Styrelsens rapport om intern kontroll 

3.4.1 Vägledning för styrelsens rapport 
En arbetsgrupp från Svenskt Näringsliv har tillsammans med FAR utarbetat Vägledning för 
styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Utgångspunkten har 
varit de normer som formulerats i koden och syftet med vägledningen är att underlätta styrelsens 
arbete med denna rapport. Koden har avgränsat styrelsens rapport om intern kontroll till den del 
som berör den finansiella rapporteringen.  
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Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en process som utformats av styrelsen 
direkt eller genom överinseende av styrelse och bolagsledning.(FAR & Svenskt Näringsliv, 2005)  
 
Avsikten är att ge en rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella 
rapporteringen och huruvida finansiella rapporter är framtagna i överensstämmelse med god 
redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt de övriga krav som finns för noterade 
bolag. Termen rimlig säkerhet används eftersom även vid en intern kontroll som är ändamålsenligt 
utformad och implementerad kan brister uppstå på grund av mänskliga fel eller bedrägerier. (FAR 
& Svenskt Näringsliv, 2005) 
 
Vägledningen arbetar utifrån COSOs etablerade ramverket för intern kontroll då detta förenklar 
strukturen i vägledningen. Varken koden eller vägledningen föreskriver användningen av ett 
etablerat ramverk. De innehåller likaså inga standardiserade uttalanden om hur väl den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har fungerat. Utgångspunkten i rapporten är att 
den bör beskriva förhållanden av betydelse vid bedömning av hur den interna kontrollen, avseende 
den finansiella rapporteringen, är organiserad och har fungerat på ett rättvisande och 
väsentlighetsorienterat sätt. Rapporten skall karakteriseras av öppenhet och innefatta hela det 
senaste räkenskapsåret. Rapporten bör kunna läsas som ett fristående dokument. (FAR & Svenskt 
Näringsliv, 2005) 

3.4.2 Beskrivning och uttalande 
Utifrån bolagets specifika verksamhet beskriver styrelsen hur den interna kontrollen är organiserad. 
Denna beskrivning relateras till områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
kommunikation och uppföljning. Använder sig bolaget av ett etablerat ramverk skall detta anges. 
Finns en internrevision som har till uppgift att granska den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen beskrivs detta arbete och hur det är organiserat. Styrelsen skall även 
uttala sig om hur väl den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har fungerat. 
Väsentliga brister redovisas samt deras påverkan på den finansiella rapporteringen och hur dessa 
brister hanterats. Bolag som inte besitter en internrevision skall årligen utvärdera behovet av en 
sådan och skall i rapporten uppge och motivera beslutet. (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005) 

3.4.3 Övergångsregel för år 2005 
Den 15 december år 2005 gav Kollegiet för svensk bolagsstyrning ut en övergångsregel för år 2005 
gällande kodens punkt 3.7.2, regeln om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. 
Bolagen skall för år 2005 avge en rapport över hur den interna kontrollen är organiserad men de 
behöver inte uttala sig om huruvida den fungerat och rapporten behöver inte granskas av revisor. 
Det är övergången till IFRS3, problemet med att snabbt formalisera företagens processer samt 
bristen av riktlinjer för revisorsgranskning som är orsaken till övergångsregeln. Kollegiet anser att 
det är tillräcklig om berörda bolag med hänvisning till kollegiets uttalande för 2005-års rapport 
inskränker denna till att beskriva hur den interna kontrollen är organiserad. (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2005) 
 
Efter att FAR och Svenskt Näringsliv publicerat vägledningen för internkontrollrapporten gav FAR 
ut ett remissutkast angående revisorns granskning. Revisorn skulle enligt denna redogöra för utfört 
arbete och gjorda iakttagelser men inte lämna någon egen uppfattning om internkontrollrapporten. 
Remissinstanserna efterfrågade en redogörelse av revisorns egen uppfattning av rapporten.  

                                                 
3 Redovisningsstandard för börsnoterade bolag sedan 2005. 
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FAR arbetar med att ta fram en vägledning för revisorns granskning av internkontrollrapportern 
som innefattar ett uttalande om revisorns egen uppfattning och räknar med att kunna publicera 
denna i början av år 2006.(FAR, 2005) 

3.5 COSOs ramverk 

3.5.1 Bakgrund 
COSO, Internal Control – Integrated Framework, lanserades 1992 av The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO). Enligt COSO kan intern kontroll ha olika 
betydelse för olika individer vilket kan skapa förvirring i näringslivet och hos dem som författar 
lagar och regelsystem. COSO definierar och beskriver intern kontroll samt försöker att skapa en 
enkel modell för intern kontroll som bolag kan arbeta efter. Intern kontroll består enligt COSO 
(2005) av fem komponenter: 
 
− Kontrollmiljö (Control Environment) 
− Riskbedömning (Risk Assessment) 
− Kontrollaktiviteter (Control Activities) 
− Information och kommunikation (Information and Communication) 
− Uppföljning (Monitoring) 
 
Dessa olika komponenter används för den interna kontrollen i företagets aktiviteter som COSO 
delar upp enligt figuren nedan. Aktiviteterna delas upp i den dagliga verksamheten (operations), 
som innebär risken för att verksamheten inte når de strategiska, operationella eller finansiella mål 
som företaget har satt upp. Den andra aktiviteten är finansiell rapportering (financial reporting), och 
innefattar de risker som kan uppstå i företagets externa rapportering och i övrig kommunikation. 
Den tredje och sista aktiviteten, lagar och regler (compliance), innefattar risken för att 
verksamheten inte lever upp till lagar och regler. (Molin & Billfalk, 2005) 
 
 

 
Figur 5, COSO´s Internal Control – Integrated Framework, (The Institute of Internal Auditors, Tone at the top, issue 28, 2005) 
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3.5.2 Kontrollmiljö 
Kontrollmiljön utgör grunden i den interna kontrollen och utgör bottenplattan för de övriga fyra 
komponenterna. Det är kontrollmiljön som influerar kontrollmedvetenheten hos bolagets anställda. I 
företagets kontrollmiljö ingår bland annat den kultur som finns i ett företag som exempel nämns 
etiska värderingar, ledningsfilosofi och olika befogenheter. Integritet är även en del av 
kontrollmiljön. (COSO, 2005) Det är av väsentlig betydelse att befogenheter och beslutsvägar finns 
tydligt beskrivna och att berörda personer är informerade om dessa. (FAR & Svenskt Näringsliv, 
2005) 

3.5.3 Riskbedömning 
Det är viktigt att det finns en strukturerad riskbedömning för att möjliggöra identifiering av risker, 
främst risker i den finansiella rapporteringen på olika nivåer i företaget. En årlig analys av 
verksamheten utförs och sedan fattas relevanta beslut om eventuella förändringar och åtgärder. 
(Molin & Billfalk, 2005) De kontrollmål som uppställs skall stödja de grundläggande kraven på 
finansiell rapportering och är de som brukar kallas kvalitativa egenskaper. Bland dessa nämns 
exempelvis validitet, relevans och tillförlitlighet.(Smith, 2000) 

3.5.4 Kontrollaktiviteter 
För att företaget skall ha möjlighet att förebygga och förhindra olika risker eller i vissa fall 
minimera konsekvenserna utav risker måste de implementera olika aktiviteter i affärsprocessen. 
Exempel på detta kan vara kreditkontroller av nya och befintliga kunder, olika affärssystem samt 
manuella och icke manuella attester av affärstransaktioner. (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005) 
Kontrollaktiviteter ska finnas i hela organisationen på alla nivåer och funktioner i form av 
exempelvis olika policys (COSO, 2005). 

3.5.5 Information och kommunikation 
Relevant information måste identifieras och kommuniceras så de anställda i företaget vet vilket 
ansvar de har och hur de uppfyller detta ansvar. All personal bör få klara besked från ledningen att 
kontrollansvar måste tas på största allvar. (COSO, 2005) För att exempelvis olika kontrollaktiviteter 
och rapporteringen utav dessa skall fungera är det av vikt att företagets informationsflöde fungerar 
mellan verksamheten och styrelsen och ledningen. Det är naturligtvis viktigt att dokumenterade 
policys och riktlinjer finns på rätt plats i företaget.(FAR & Svenskt Näringsliv, 2005) 

3.5.6 Uppföljning och kontroll 
Interna kontrollsystem måste bevakas och följas upp för att mäta dess kvalitet över tiden. 
Omfattningen och frekvensen av utvärderingar skall vara beroende av en uppskattning av risken 
men även av kvaliteten och effektiviteten på företagets kontrollaktiviteter. (COSO, 2005) Enligt 
FAR (2005) bör bolagen utföra årliga utvärderingar och ha en särskild process för uppföljning av 
rapporterade brister. Om företaget har en så kallad internrevision kan deras rapporter fungera som 
underlag. 

3.5.7 Nytta med intern kontroll 
Intern kontroll kan hjälpa ett företags olika enheter att nå sina mål. Den kan även vara till stor hjälp 
för att förebygga förlust av företagets resurser. I figuren ovan som föreställer den så kallade COSO-
kuben går att avläsa att ramverkets fem olika komponenter även kan användas för intern kontroll av 
annat än den finansiella rapporteringen. En fungerande intern kontroll, kan med hjälp av COSOs 
ramverk, hjälpa till att säkerställa att företaget följer lagar och regler samt sköter sin operationella 
verksamhet effektivt och på så sett undvika att företagets rykte skadas. Intern kontroll kan hjälpa 
enheten att komma dit den vill och att undvika fallgropar på vägen. (COSO, 2005) 
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3.6 ERM – Integrated Framework 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM) är ett utökat ramverk jämfört med 
COSO’s ramverk om intern kontroll. Riskhantering på företagsnivå är ett omfattande ämne där 
intern kontroll enbart ses som en del av riskhantering. Syftet med ERM-modellen är dock inte att 
ersätta COSOs äldre ramverk för intern kontroll utan att skapa ett bredare perspektiv på ämnet Risk 
Management. Ramverket ger företagen möjlighet att använda detta som ett mer övergripande och 
omfattande verktyg för att bättre kunna hantera risker på alla nivåer. Det kan även användas vid 
analysering av intern kontroll utöver COSOs ramverk för intern kontroll. (Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework. Executive summary, 2004) 
 
Ramverkets syfte är att tillföra företag de principer och begrepp som är av betydelse inom 
riskhantering. Ramverket kan även ses som ett gemensamt språk för riskhantering. Modellen ger 
riktlinjer och tydliga råd om hur risker skall hanteras inom företagen. Med hjälp av modellen kan 
företagen effektivare identifiera, analysera och hantera sina risker. Modellen bygger på samma idé 
som COSOs ursprungliga ramverk för intern kontroll gör. Olika mål för riskhantering och 
aktiviteter för att uppnå dessa mål finns beskrivna i ”ERM-kuben” för att skapa en förståelse för 
hantering av företagets risker. (Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Executive 
summary, 2004) 
 
Tanken bakom ERM är att varje enhet i företaget finns för att skapa värde för intressenterna. Varje 
enhet utsätts även för osäkerhet. Ledningens ansvar och utmaning är att bestämma den mängd 
osäkerhet som är rimlig att bemöta i syfte att öka värdet. Osäkerhet kan bidra med risk eller 
möjlighet och därigenom minska respektive öka värdet. ERM kan användas som ett verktyg för 
ledningen för att effektivt hantera osäkerhet i syfte att öka värdet för ägarna. (Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework. Executive summary, 2004) 
 

 
4. Empiri 
4.1 Bankbranschen 

4.1.1 Presentation av respondenter 
Följande tre banker har intervjuats: Föreningssparbanken (hädanefter FSB), Svenska 
Handelsbanken (hädanefter SHB) och Skandinaviska Enskilda Banken (Hädanefter SEB). På FSB 
intervjuades Cecilia Hernqvist. Hernqvist har arbetat i banken sedan år 1990 och är chefsjurist och 
sekreterare i styrelsen. FSB har inte någon särskild grupp som arbetar med koden utan det är 
Hernqvist som ansvarar för att arbetet utförs.  
 
På SHB intervjuades Robert Vikström. Vikström har arbetat i bank sedan år 1979 och är styrelsens 
sekreterare och ordförandens assistent. Vikström har varit väldigt involverad i bankens arbete med 
koden. Förutom Vikström har bankens chefsjurist, VD och ordförande varit de som arbetat med 
koden på SHB. 
 
Marie Ekström har intervjuats på SEB. Marie Ekström har arbetat i SEB sedan år 2000. Ekström är 
jurist och arbetar på Koncernstab Juridik. Till ansvarsområden hör bland annat koncernens juridik, 
bolagsjuridik för moderbolaget, corporate governance och koden. Ekström har även varit involverad 
i en arbetsgrupp i bankföreningen som diskuterat koden. 
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4.1.2 Kontrollmiljö 
”Vi har ju inga maskiner eller fabriker så det här är ju bara siffror. Tacka sjutton för att vi då är 
måna om att ha en god intern kontroll och att det är A och O i en bank.” (Vikström, 2005) 
 
Den hårt reglerade bankbranschen skapar en medvetenhet hos medarbetarna om att lagar och 
förordningar måste följas. Det är något som hela kulturen i bankerna genomsyras av. Bankernas 
kärnverksamhet grundas på risker som måste vara både kontrollerade och dokumenterade. Riskerna 
måste finnas där för att ägarnas kapital ska anses användas på ett optimalt sätt. Broschyrer som 
”penningtvätt” och ”know your customers” är exempel på hur SEB vill förtydliga kontrollen och 
dess vikt för de anställda. Bankerna måste säkerställa att de inte medverkar i några som helst 
brottsliga handlingar och för det ändamålet finns bland annat policys med nedskrivna instruktioner. 
Etiska värderingar är en väldigt viktig del av alla bankernas verksamhet och i deras vardagliga 
arbete. Eftersom de hanterar stora summor pengar är det viktigt att alla anställda vet exakt vad som 
förväntas av dem och vilka befogenheter de har.  
 
SHB arbetar inte med något etablerat ramverk för intern kontroll utan de arbetar efter deras egna 
modeller. SHB har en stark företagskultur med bland annat bonussystem som bidrar till lojalitet 
bland medarbetarna. I FSB har de dokumenterat alla policys och riktlinjer på intranätet. Där finns i 
stort sett all information som personal kan behöva ta del av. FSB har även infört någonting de kallar 
yrkesroller. De har för avsikt att definiera ansvar och befogenheter för att bidra till större 
medvetenhet och ansvarskännande hos anställda. Risken finns dock att de överskattar tron på 
dokumentationen då Hernqvist beskriver intranätet som väldigt omfattande och att det ibland kan 
vara svårt att hitta där, även om informationen finns. 
 
Eftersom bankerna redan är hårt reglerade medför inte koden några större förändringar för banken. 
Enligt Hernqvist är det för FSB bara en fråga om dokumentation och ett nytt sätt att kommunicera 
fakta på. Det är något samtliga banker är eniga om. Enligt Hernqvist är detta bra eftersom viss 
information och dokumentation nu kommer att kommuniceras tydligare. 

4.1.3 Riskbedömning 
Samtliga banker verkar vara överens om att eftersom risker är något mycket väsentligt i bankernas 
verksamhet är arbetet med risker inte något som påverkas av koden. Gemensamt är även att alla 
banker nämner Basel II4 som det mest väsentliga och det som för tillfället har påverkat dem mest. 
SHB hanterar kreditrisker bland annat genom att årligen utföra en värdering av befintliga 
engagemang. Det är något de gjort under en längre tid men när Basel II träder i kraft krävs det att 
engagemangen värderas ytterligare och på en större skala. Basel II innebär att bankerna måste binda 
kapital för sina operativa risker och desto lägre risker bankerna har desto lägre kapitaltäckning 
krävs. 
 
De intervjuade bankerna har i sina årsredovisningar ett stort kapitel om olika risker och de risker 
som främst nämns är finansiella, kredit- och operativa risker. De risker som enligt Hernqvist kan 
vara förtroendeskadliga för banken är de operativa. Som exempel nämner Hernqvist debatten om 
huruvida bankerna tar för mycket betalt från butiker vid kortanvändning. Kreditrisker däremot är 
något som är både medvetet och kontrollerat i bankernas verksamhet. Då en stor del av bankernas 
tillgångar ligger i utlåning vore de enligt bankerna konstigare om det inte hade kreditrisker än 
tvärtom eftersom banken då kanske inte utnyttjar sitt kapital på ett för aktieägarna optimalt sätt.   
 

                                                 
4 2004 beslutade Baselkommittén om nya kapitaltäckningsregler, allmänt kallat Basel II. EU inför dessa regler genom 
EG-direktiv som blir bindande för Sverige. Reglerna träder i kraft vid årsskiftet 2006/2007.  
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I SHB som är ett decentraliserat företag ansvarar kontoren för sina egna kreditrisker, styrelsen har 
dock det övergripande ansvaret. Limiterna delas upp så att kontoren har en gräns, regionbanken en 
och alla beslut över 300 miljoner tas av styrelsen. Ingen av bankerna anser att koden förändrar deras 
sätt att arbeta med riskbedömning och riskhantering men att koden däremot påverkar själva 
dokumentationen och hur den utförs. 

4.1.4 Kontrollaktiviteter 
Den tekniska utvecklingen underlättar kontroller av olika slag och samtliga banker har stora IT-
avdelningar för detta ändamål. Bankernas system har inbyggda kontrollfunktioner som säger ifrån 
vid otillåtna kommandon och varnar vid ändrade mönster i olika beteenden. I SHB används 
systemen både som kontrollfunktion och som styrmedel. Säkerhetskontroller av systemen för 
riskkontroll i SEB är en viktig del i arbetet med att säkerställa att riskhanteringen fungerar. I SHB 
arbetar dataavdelningen hela tiden med att förbättra dessa system så att de följer med i 
utvecklingen. Vikström anser att förebyggande kontrollaktiviteter är att ha bra verktyg, regler och 
policys. Bankerna använder sig av internrevision som är en ytterligare kontrollfunktion. 
 
”Arne Mårtensson brukar säga att han aldrig skulle våga vara chef för en bank om han inte hade 
en stor internrevisionsavdelning. Det betecknar hur vi ser på det här.” (Vikström, 2005)  
 
FSB har både kredit- och finansiella riskkontroller i varje affärsområde och på varje enhet. Sedan år 
2004 har de dessutom en separat riskkontroll som oberoende utför ytterligare kontroller. Då 
kontrollaktiviteterna skall hantera upptäckta och potentiella risker är även dessa välutvecklade i 
banken på grund av bankernas stora medvetenhet om risker och krav från bland annat FI. Både SHB 
och FSB använder sig utav dualism som en del av kontrollverksamheten. Med dualism menas att 
alla beslut skall fattas av två personer. Ingen av bankerna kommer att utveckla nya eller ändra 
befintliga kontrollaktiviteter som en följd av koden utan detta görs kontinuerligt för att 
verksamheten ska kunna fungera och för att bankens förtroende inte skall skadas. 

4.1.5 Information och kommunikation 
Det nya kravet på styrelsens rapport innebär en förändring för bankerna. Bankerna uppger att de har 
informationen som skall ingå i rapporten och att de uppfyller en väl fungerande intern kontroll. Som 
Hernqvist på FSB uttrycker sig så är det egentligen bara sättet att paketera och presentera 
information som förändras i och med koden. SEB uppger att de redan presenterar mycket av den 
information som skall ingå i rapporten i deras årsredovisning. 
 
Bankerna använder sig av intranät där deras dokumenterade policys finns. FSB håller för 
närvarande på att omstrukturera informationen på intranätet för att öka tillgängligheten men 
information finns redan där. FSB arbetar med COSOs ramverk och enligt Hernqvist kan det vara ett 
exempel på förändring av kommunikation. Banken kommunicerar ut att de arbetar efter detta 
internationellt erkända ramverk och FSB använder sig utav COSOs definitioner och språkbruk för 
att bli ännu tydligare. 
 
”Sanningen ligger i betraktarens ögon och om någon tycker att rapporterna inte är tillräckligt 
tydliga är det även så.” (Hernqvist, 2005) 
 
Enligt Hernqvist står i princip allt i årsredovisningen och hon poängterar att det är mycket 
information och svårt för en enskild aktieägare att ta del av och förstå innebörden av informationen. 
För bankerna är kodens punkt 3.7.2 endast en fråga om hur man presenterar information. När 
bankerna skall skriva bolagsstyrningsrapport kommer SHB att ta FARs vägledning till hjälp. 
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Om internkontrollrapporten framställer informationen på ett tydligare sätt och gör den mer 
lättillgänglig för bankens intressenter vet de däremot inte i dagsläget. 
 
Bankerna kommer inte att förändra sina kommunikationsvägar inom företaget som en följd av 
koden och koden bidrar inte till en ökad dokumentation av policys och regler då dessa redan är väl 
dokumenterade. 

4.1.6 Uppföljning 
I SHB är det chefen för kontoret som har till uppgift att se till att rapporterade brister blir åtgärdade. 
Om det inte sker så för internrevisionen vid den årliga granskningen in det på sin lista över ”ej 
åtgärdade fel”. De allvarligaste bristerna går externrevisorerna igenom och styrelsen får en 
förteckning över sådant som inte ser bra ut. Ibland går problemet inte att lösa utan nya rutiner eller 
ett nytt system måste tas fram för att åtgärda problemet. 
 
Styrelse och VD beskriver hur verksamheten i SEB ska bedrivas. Eventuella rapporterade brister 
åtgärdas av internrevisionerna, som sitter ute i olika delar av verksamheten. Internrevisionen 
kontrollerar att banken följer alla regler och har även kontakt med de externa revisorerna. SEB har 
även en så kallad ”compliance-organisation” som ska stödja verksamheten och tala om vilka regler 
som gäller. Riskkontrollhanteringen fungerar även som en uppföljningsfunktion. Enligt Ekström har 
ingenting förändrats gällande uppföljningen av kontroller i och med koden.  
 
En tydlig förändring som har skett i FSB de senaste åren är att de har gått från att följa instruktioner 
till punkt och pricka mot att urskilja och följa upp de övergripande målen. Kontrollen av att bolaget 
är tillräckligt effektivt, hur resurserna ska kunna användas optimalt och vilka risker det medför är 
också en del av kontrollverksamheten. 
 
Bankerna är medvetna om att det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för intern kontroll. 
Samtliga intervjuade banker har en internrevisionsverksamhet vars syfte är att arbeta både 
förebyggande och kontrollerande så att reglerna i verksamheten följs. Bankerna visar att de har 
säkerställda och etablerade vägar för uppföljning och hantering av rapporterade brister. Bankerna 
kommer inte att förändra sin uppföljning som en följd av koden 

4.1.7 Förändring och förbättring 
Det har inte skett några större förändringar av den interna kontrollen, det är endast dokumentationen 
som blivit tydligare. FSB har inte tidigare dokumenterat på det sättet koden rekommenderar 
gällande den interna kontrollen. Det som nu främst måste göras i FSB är att paketera 
dokumentationen på rätt sätt, vilket bör vara lätt då någon ny information inte behöver tas fram. 
FSB har dock fått lite mer att göra men tycker ändå att koden är bra då de kan bli uppmärksammade 
på om det är någon detalj banken har missat. Koden kan även fungera som en bekräftelse på det de 
redan gör bra och att de alltid kan bli bättre. Hernqvist förmodar även att banken kan lära sig en del 
genom att följa kodgruppens resonemang kring intern kontroll.  
 
SEB följer inte något speciellt ramverk i deras arbete med intern kontroll. Ekström anser inte heller 
att den interna kontrollen har förändrats på grund av koden. Den största förändringen ligger i den 
internkontrollrapport som ska utformas. I övrigt hanterar SEB sin verksamhet som de alltid har 
gjort. Ekström anser att banker hela tiden legat väldigt långt framme med kommittéarbete. SEB har 
haft en revisionskommitté sedan många år tillbaka vilket är någonting som även kommer med 
koden.  I årsredovisningen för år 2004 beskrev SEB koden och att de redan då i stort tillämpade alla 
bestämmelser. Endast några formella saker såsom internkontrollrapporten och styrelsens försäkran i 
årsredovisningen har inte gjorts tidigare. 
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”Information finns men det är sättet att presentera den på som har förändras som en följd av 
koden.” (Ekström, 2005)  
 
Generellt menar Ekström att koden är bra för marknaden som sådan. Det finns många företag som 
inte ligger så långt fram med intern kontroll och som framförallt allt inte är så transparenta. Ekström 
anser att koden är bra för marknaden, investerarna, och i slutändan också för företagen eftersom de 
får större trovärdighet och mer riskkapital. Ekström anser att intern kontroll är otroligt viktigt och 
att det kan ske ytterligare utveckling i framtiden. Enligt Ekström ligger bankerna väldigt långt 
framme, inte bara när det gäller intern kontroll utan i alla delar av koden. SEB arbetar enligt Ekstöm 
med koden och de relativt små förändringarna beror på att de redan tidigare har följt alla reglerna. 
Enligt Ekström är det inte bara koden utan en stor mängd olika riktlinjer och direktiv ifrån EU som 
alla skapar merarbete i form av säkerställande av efterlevnad. Ekström upplever inte att koden har 
skapat stora förändringar i organisationen.  
 
Förtroendet för näringslivet i Sverige och utlandet har utsatts för en attack, vilket påverkar 
företagen negativt. Vikström anser därför att den svenska koden är viktig för näringslivets 
förtroende. Det är enligt Vikström viktigt när man verkar i andra länder att kunna peka på att man 
följer en kod då det är en form av kvalitetssäkring. Vikström ser en möjlighet att den interna 
kontrollen i företag stärks ytterligare. Då företagen blir större och därmed svårare att överblicka och 
styrelser har insett att de har ett ansvar då de kan bli skadeståndsskyldiga eller åka i fängelse så 
menar Vikström att kraven från styrelsenivå på bättre kontroller ökar. Styrelsen vill känna att det de 
är ansvariga för också sköts. Enligt Vikström ställer både myndigheter, styrelse och ägare hela tiden 
större krav samt att den tekniska utvecklingen underlättar kontrollen vilket bidrar till att den interna 
kontrollen ökar. 

4.2 Lindex, Skandia och Capio 

4.2.1 Presentation av respondenter 
De företag som intervjuats förutom bankerna är Lindex, Skandia och Capio. Lindex 
informationschef, Ulrika Danielson har intervjuats. Danielson har arbetat på Lindex i fyra år. Redan 
i årsredovisningen för räkenskapsåret 2004/2005 har Lindex beskrivit hur de arbetar med koden och 
för arbetet med detta har de avsatt en grupp bestående av personer från finans- och 
ekonomiavdelningen samt styrelsen. 
 
Capio är ett sjukvårdsföretag som bildades år 1994 och företaget är börsnoterat sedan år 2000. 
Capio har sjukhus och kliniker i åtta länder. Tomas Lindhardt, Capios ekonomi- och finanschef har 
intervjuats. Lindhardt har arbetat inom företaget i tio år. Marcus Nord, ansvarig för 
koncernredovisning och projektledare för arbetet med intern kontroll medverkade även vid 
intervjun. Nord började arbeta på Capio i april år 2005. Capios arbete med koden och intern kontroll 
sker i projektform med syfte att skapa ett ramverk för implementering och underlag för 2005 års 
internkontrollrapport. Styrgruppen är verkställande ledningen. i det centrala projektledningsteamet 
har de stöd från externa rådgivare och en referensgrupp bestående av medlemmar med olika 
kompetens från alla affärsområden. 
 
Elisabeth Styf som är ansvarig för internrevision intervjuades om Skandias arbete med intern 
kontroll. Styf kom till Skandia från Telia Sonera år 2004 där hon arbetade som revisionschef. Under 
våren år 2005 ingick Styf i Svenskt Näringslivs referensgrupp som tillsammans med FAR 
utvecklade styrelsens vägledning till internkontrollrapporten. Skandia har inte riktigt påbörjat 
kodarbetet men internrevisionen har försökt identifiera alla processer relaterade till den finansiella 
rapporteringen. Kodarbetet är tänkt att genomföras i projektform. 
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4.2.2 Kontrollmiljö 
Etiska värderingar i verksamheten uppfattas som viktigt för samtliga företag. Danielson på Lindex 
anser att det blir allt mer viktigt med etik och menar att det är viktigt för företagen att kommunicera 
hur de förhåller sig i olika frågor. I Lindex finns olika dokument om etiska värderingar och 
ledningsfilosofi och de har även en etikkod. Kulturen i företagen har förändrats. I Lindex har 
kulturen inom de sista ett till två åren blivit betydligt tydligare och synen på ledarskap har 
förbättrats. 
 
Skandia har ett antal policys och etiska riktlinjer och det finns även en speciell governance policy. 
Innan de massmedialt uppmärksammade skandalerna i Skandia var det dåligt med policys och 
riktlinjer. I och med de händelser som skakat bolaget har de numera, enligt vad de själva anser, ett 
överflöd av policys och den interna kontrollen har stått i fokus sedan dess. 
 
”Skandia har ändrat väldigt mycket på den här principen, kontroll har blivit viktig i och med de 
skandaler som inträffat i Skandia.” (Styf, 2005) 
 
I Skandia har företagskulturen förändrats kraftigt. Policys och riktlinjer har upprättats och 
uppdaterats i samband med skandalerna vilket medfört att kontroll anses som viktigare. I Skandia 
gör VD en självdeklaration som undersöker om företaget följer riktlinjer och policys i verkligheten. 
Internrevisionen utför även en compliancegranskning över policys och riktlinjer. Styf anser att 
kontrollmiljön i Skandia är bra. Det blir lite före och efter skandalerna och det har kanske blivit lite 
för stort fokus på kontroll i Skandia den senaste tiden enligt Styf som förklarar att Skandia nu måste 
prioritera andra frågor. 
 
Capio arbetar utifrån ett antal värderingar som exempelvis att arbeta med patienten i centrum samt 
etik och moral. Värderingarna har nyligen omarbetats och återfinns i Capios handbok som består av 
Capios företagsfilosofi, medicinsk ledning, Human Resources, bolagsstyrning och intern kontroll, 
kund- och partnerrelationer samt verksamhetsstöd. För Capio medför koden att kopplingen mellan 
ledningsfilosofin och den interna kontrollen i verksamhetsstyrningen skall dokumenteras formellt. 
Lindhardt anser att de hittills haft en informell kultur i dessa frågor och att de nu arbetar med att 
dokumentera processer som är kopplade till kontrollmiljön för att ge den interna kontrollen i Capio 
en mer formell karaktär. Både Skandia och Capio har börjat arbeta med COSOs ramverk i arbetet 
med intern kontroll. 
 
”Skandia har börjat använda sig av COSO men det tar lite tid. COSO används för att det är ett bra 
ramverk och för att det rekommenderas i kodens vägledning att ett etablerat ramverk typ COSO 
används. Innan användes inte något ramverk för den interna kontrollen.” (Styf, 2005) 

4.2.3 Riskbedömning 
Skandia, Capio och Lindex har olika typer av risker som är svåra för företagen att hantera. 
Väderförändringar och förändringar i mode är risker som är svåra att kontrollera för Lindex. Capio 
utsätts för risken att förlora sjukvårdskontrakt. Skandia har risker som är förenade med en allmän 
nedgång av ekonomin vilket kan leda till ett minskat sparande i vissa former och därmed lägre 
intäkter. Nya lagar som kräver att företagen öppet visar vilka avgifter de tar ut för vissa produkter är 
även en risk för Skandia i likhet med ett borttagande av de skattelättnader som nu finns på 
pensionssparande.  
 
Lindex har ökat transparensen i sina riskkontroller för att på så sätt kunna identifiera risker på alla 
nivåer. En person som besitter en viss detaljkunskap ska kunna identifiera en risk i andra delar, än 
just den de själva ansvarar för, i det operativa flödet.  
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Sådana rutiner kom till på grund av en inköpsmiss som bidrog till att Lindex resultat påverkades 
negativt och även skapade rubriker i media. 
 
Risker i den finansiella rapporteringen är risken för att det som redovisas inte är tillförlitligt. För 
Capio ligger den största risken som rör finansiell rapporteringen i att redovisa intäkterna korrekt. 
Capio inledde ett riskprojekt som utgick ifrån affärsrisker och hanteringen av koncernens vardag. 
När de började tränga in kodens del om intern kontroll blev det uppenbart att även om riskanalys är 
ett bra sätt att arbeta med intern kontroll på, skulle ett sådant angreppssätt kräva för mycket resurser 
och inte ge önskat resultat på tillgänglig tid. Capio påbörjade då ett nytt projekt där de fokuserade 
på den finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är 
ett eget projekt och angreppssättet är uppifrån organisationen och ner. De mest väsentliga delarna 
under mål, risker, kontroller och uppföljning är uttalade och sammanlänkade. Syftet med projektet 
är att öka tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen.  
 
”Capio kommer att lägga till processer för att upptäcka risker som en följd av koden och arbetar i 
dagsläget med detta. Det är framförallt att arbeta på ett mer systematiskt och standardiserat sätt så 
att inget utelämnas.” (Lindhardt, 2005)  
 
Detta gäller främst inom områden som behandlar legal compliance, förhållanden i avtal och med 
kunder och politiska förändringar. I Capio bedrivs arbetet med att upptäcka risker förutom i det 
dagliga arbetet, genom ett särskilt riskanalysprojekt som medvetet och aktivt arbetar med riskerna. 
Hanteringen av operativa risker i Capio har utvecklats mer formellt inom koncernen under det 
senaste året men då inte som en följd utav koden.  
 
Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har enligt Skandia inte påverkats 
som en följd av koden utan kommer att fortsätta vara kontrollerad genom anpassade processer och 
kontroller av både automatiska och manuell karaktär. 
 
Det finns även risker för förtroendeskadliga företeelser, som i Skandia exempelvis kan uppkomma 
om en rådgivare ger råd som Skandia inte kan stå för och där kunden blir drabbad. Även om det inte 
kostar så mycket i det enskilda fallet så kan effekten utav badwill bli stor för företaget. Skandia 
arbetar därför aktivt med att säkerställa att processer fungerar tillfredställande så att varken 
rådgivare eller personal i kundtjänst gör fel. Corporate Social Responsibility är gruppen som är 
ansvarig för riskbedömningen inom Lindex och avsikten är att minska risken för förtroendeskadliga 
företeelser. Gruppens arbete är riktat mot frågor kring etik, miljö och personal. 

4.2.4 Kontrollaktiviteter 
I Skandia är det internrevisionen som granskar på processnivå och externrevisorerna som synar att 
det som kommuniceras ut i balans- och resultaträkning är riktigt. De här enheterna arbetar 
tillsammans med att försöka identifiera de stora riskerna. 
 
”För att vara heltäckande skulle det behövas dubbelt eller tre gånger så många som arbetar med 
det här men det måste göras på någon sorts väsentlighetskriterier.” (Styf, 2005) 
 
I Lindex har de numera omarbetat sina kontrollsystem så dessa blivit mer transparenta. Meningen är 
att flera led i organisationen ska kunna göra kontroller av ett flöde för att upptäcka och förhindra 
fel. I Lindex finns det även en internrevisionsfunktion som utför kontroller. I Capios processer finns 
kontrollaktiviteter som exempelvis budgetuppföljning, IT-säkerhetskontroller och kontoavstämning.  
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Alla kontrollaktiviteter är inte dokumenterade men Capio arbetar för tillfället med detta, bland annat 
för att sammanställa vilka aktiviteter som finns i bolaget. Capio har ingen internrevision idag men 
utvärderar behovet av detta. 

4.2.5 Information och kommunikation 
De tre företagen anser att de har tydliga informationsvägar och att kommunikationen i företagen 
fungerar väl. Policys är viktiga för samtliga bolag. Lindex attesträtter och beslutsvägar är tydligt 
definierade och Danielson anser att Lindex policys är tydliga och anpassade till verksamheten. 
Genom bland annat utvecklingssamtal kommuniceras dessa till medarbetarna. Lindex använder sig 
även utav rollbeskrivningar som definierar befogenheter på olika ledningsnivåer. 
 
Capio använder sig utav delegeringspolicys och det finns en kontaktperson i varje affärsområde 
som informerar den ansvarige i sitt område och ger detaljerad information. Det finns även en 
formell struktur gällande beslutsvägar, investeringar och rapportering som delas ut från 
koncernledning till affärsområde och sedan till respektive sjukhus. Detta för att saker ska utföras på 
samma sätt genom hela koncernen samt minska risken för fel. Rapporter rörande den finansiella 
rapporteringen rapporteras upp på koncernnivå där den processas och sedan rapporteras till styrelse 
och ledning. Det här sker så gott som automatiskt och kommunikationsvägarna är kända av berörda 
personer enligt Nord. 
 
Det finns mycket riktlinjer och manualer som tydliggör hur kommunikationen ska gå till i Skandia. 
Enligt Styf har Skandia ovanligt bra uppdatering av policys jämfört med tidigare arbetsplatser Styf 
varit på. Skandia var tidigare dålig på att dokumentera den interna kontrollen. I Skandia används 
intranätet för att förmedla information om exempelvis redovisning. De har även ett 
rapporteringssystem för att säkerställa informationsflödet upp i organisationen. Ingen i Skandia 
skall behöva fundera på hur finansiella rapporter ska rapporteras in till moderbolaget och vilka 
principer som gäller för det.  

4.2.6 Uppföljning 
Policyarbetet är en ständigt pågående process i Lindex då omvärldens snabba förändringstakt 
innebär att policys måste utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Capio utformar sina policys och 
riktlinjer själva men konsulterar externa parter vid behov. Beroende på vilken typ av brister som 
rapporteras i Capio används olika verktyg för hantering utav dessa. Brister som rör policys eller 
liknande anses allvarliga och tas upp på den nivå det krävs. Vid ett resultat- eller sifferfel så utreds 
vad som har hänt och därefter rättas felet till. Capio arbetar både med självutvärdering och med 
stickprov för att förbättra den interna kontrollen. 
 
VD i Skandia får årligen utföra en sorts självdeklaration som granskar om riktlinjer och policys 
följs. Granskningen genomförs med hjälp av checklistor som skickas ut i organisationen där frågor 
om huruvida policys följs besvaras. Resultatet presenteras sedan för styrelsen både på lokal nivå i 
varje bolag men även på global nivå för att se hur respektive bolag ligger till. Internrevisionen utför 
även så kallade compliancegranskningar för att kontrollera att respektive bolag gör det de utger sig 
göra. För varje policy finns det en ägare som ansvarar för att den uppdateras. Därefter finns det en 
central compliance officer som granskar varje policy och eventuella uppdateringar. 

4.2.7 Förändring och förbättring 
De förändringar som har skett i Lindex efter koden togs i bruk gäller mest dokumentering av 
information. Danielson anser att den interna kontrollen är densamma i Lindex men att den kanske 
har blivit mer formaliserad på grund av koden.  
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Vissa frågor som förut var självklara för Lindex måste i och med koden lyftas fram i den finansiella 
rapporteringen. I och med koden har Lindex lagt mer fokus på bolagsstyrningsfrågor i 
årsredovisningen. 
 
Styf anser även att den största förändringen i intern kontroll som skett i Skandia i och med koden är 
att dokumentering måste ske på ett helt annat sätt. De viktigaste huvudkontrollerna i varje process 
måste identifieras och det måste även bevisas att de verkligen finns dokumenterade.  I Skandia är 
separering av arbetsuppgifter är en metod för att hålla kontrollkedjorna korta och säkerställa 
kontrollernas effektivitet. Den interna kontrollen i Capio har ännu inte helt förändrats som en följd 
av koden men det håller på att ske och den blir mer formell, standardiserad och dokumenterad. 
Enligt Nord och Lindhardt kommer förändringarna utav koden att märkas först under år 2006. Den 
största förändringen är att det kommer att finnas en större mängd formella dokumenterade 
handlingar i respektive bolag samt processkartläggningar. Nord och Lindhardt påpekar att det är en 
lång och tidskrävande process. 
 
”I Sverige har det medvetet valts en väg som tar lite tid och det är bättre att man gör rätt saker än 
att bara slarva igenom någonting.” (Nord, 2005) 
 
De tre företagen är eniga om att en stor förändring ligger i styrelsens rapport om intern kontroll som 
skall bifogas med årsredovisningen. De undersökta bolagen anser generellt att koden är bra för 
marknaden eftersom den kommer att öka transparensen på lång sikt. Danielson anser att Lindex 
redan är hårt reglerade genom ABL och börsens noteringsavtal och att koden inte medför några 
stora förändringar i detta avseende. Danielson anser att det är fokus på intern kontroll, inte bara på 
grund av koden, utan att tendensen märks i hela samhället mycket på grund av de senaste årens 
bolagsskandaler. 
 
Styf anser att om kodarbetet utförs korrekt kan det bli positivt. Enligt Styf bör det finnas en strävan 
efter att kostnaderna inte skall överstiga nyttan, något som enligt Styf är fallet med SOX. Skandia 
har bestämt att förhålla sig till koden som en möjlighet att effektivisera processer och att göra rätt 
från början. Dels gäller det att hitta ett bra förhållningssätt och att inte utföra kontroller bara för 
kontrollerandets skull anser Styf. Nord och Lindhardt anser att koden kan förväntas bidra till att 
risken för överraskningar i svenska noterade bolag borde vara lägre framöver vilket på lång sikt 
även bör påverka värderingen av svenska företag positivt. 
 
Enligt Danielson har Lindex för avsikt att följa koden i alla punkter det är möjligt. Danielson ser 
inte några problem med det men anser att det viktigaste för Lindex är att det som står i rapporten 
verkligen stämmer överens med verkligheten. Om Lindex inte har åtgärdat någon punkt är det bättre 
att tills vidare förklara bort den. I årsredovisningen har Lindex samlat en tabell över kodens punkter 
där de beskriver vilka av dessa som följs och vilka som förklaras bort, med en kort efterföljande 
kommentar. Capio kommer att följa alla väsentliga punkter utav koden. De har ingen internrevision 
vilket i dagsläget innebär en förklaring och utgör den största punkt som skall motiveras. Styf 
förklarar att Skandia kommer att lägga sig i mitten någonstans gällande hur mycket som följs eller 
förklaras bort. Skandia har inte för avsikt att sticka ut för mycket eftersom det inte är intressant för 
dem för tillfället. Styf anser att bolagsskandalerna har fungerat som en slags väckarklocka och att 
Skandia har arbetat mycket med internkontrollfrågor men att de nu kommer att fokusera på andra 
saker, bland annat att effektivisera i organisationen. 
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5. Analys  
5.1 Kontrollmiljö 
Då risker utgör bankernas kärnverksamhet karaktäriseras bankerna av en stark kontrollmiljö och 
riskmedvetenhet vilket naturligtvis påverkar stämningen inom hela bankbranschen. Bankerna anser 
att de har en bra intern kontroll, till och med bättre än övriga företag på den svenska marknaden. 
Eftersom bankerna inte har infört några tester för att kontrollera den interna kontrollen efter koden 
togs i bruk kan denna uppfattning inte verifieras. I Sverige har man länge haft en väldigt informell 
kultur inom företagsvärlden som kännetecknas av tillit till anställda och kollegor. Det är först när 
någon ”missbrukar” denna tillit som förändringar tvingas fram i kulturen. Kontrollmiljön är 
avgörande för de övriga delarna av intern kontroll; om inte kontrollmiljön förändras kan inte de 
övriga delarna förändras. Därigenom kan påstås att för att koden ska kunna förändra och förbättra 
den interna kontrollen måste förändringarna börja i kontrollmiljön. En sådan kulturförändring måste 
ske ”tone at the top”, det vill säga, styrelsen och ledningen måste vara nyckelpersoner i arbetet med 
att förnya värderingar, etiken och kulturen inom företaget. Två av de tre respondenterna i bankerna 
sitter i styrelsen och respondenterna är eniga om att koden inte har påverkat bankernas interna 
kontroll nämnvärt. 
 
Respondenterna i bankerna anser däremot att koden i sig är bra för marknaden. Bankerna är eniga 
om att attityden mot intern kontroll har förändrats i samhället vilket även påverkar styrelsens attityd 
i de svenska företagen. Då bankerna ser sig själva som en bransch som redan idag lever upp till 
kodens regler anser de inte att samhällets förändrade syn på intern kontroll har påverkat bankernas 
interna kontroll. Kontrollmiljön i bankerna har således inte förstärkts speciellt mycket vilket 
hämmar förstärkningen av intern kontroll. Enligt Hult skulle bankerna förmodligen ranka sig 
betydligt högre på en skala som mäter den interna kontrollens nivå än vad som är det verkliga fallet. 
 
Lindex upplever att företagskulturen förtydligats de senaste åren vilket innebär att kontrollmiljön 
även utvecklats. Lindex anser att den ökade fokusen på intern kontroll i samhället medfört att 
företaget har lyft upp dessa frågor i verksamheten.  Ändå anser Lindex att de redan har en bra intern 
kontroll och att koden enbart fått dem att strukturera och formalisera information, något som i sig 
även bidrar till en tydligare kontrollmiljö. Enligt Hult präglas många svenska företag av en 
okunnighet om kodarbetet och intern kontroll samt en övertro på den svenska marknadens 
förträfflighet. Detta resonemang får eventuellt Lindex att anse att de som svenskt företag redan har 
en väl fungerande intern kontroll. 
 
De aktiviteter som aktiverats i Capio är främst affärsverksamheter som skall öka systematiseringen 
och standardiseringen av den interna kontrollen för att denna skall bli mer dokumenterad och 
formell. Capio har förändrat företagets värderingar och i deras handbok ingår nu en separat del om 
intern kontroll och bolagsstyrning. Detta tyder på att intern kontroll har fått en större innebörd i 
företaget. Det visar även att Capio har en förståelse för kontrollmiljöns stora betydelse vid arbete 
enligt COSOs ramverk för intern kontroll. Ramverkets effektivitet är beroende av styrelsens 
engagemang och inställning då den grundar sig på kontrollmiljön där styrelsens värderingar och 
kultur ingår. För ett övergripande och ambitiöst arbete med COSOs ramverk bör detta arbete ha sin 
utgångspunkt i kontrollmiljön då kontrollmiljön utgör grunden för modellens övriga komponenter. 
 
Tidigare har kontrollmiljön inte varit av så stor betydelse för Skandia, i alla fall inte gällande den 
finansiella rapporteringen. Eftersom kontrollmiljön kommuniceras uppifrån i organisationer blir det 
extra svårt för ett bolag som Skandia där ledningen anklagats för att på ett bedrägligt sätt tillskansat 
sig fördelar.  
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Skandia driver nu processer mot den tidigare styrelsen, vilket kan vara en del i att påverka 
kontrollmiljön och markera för de anställda att det som skett inte är acceptabelt. Efter dessa 
händelser har Skandia förbättrat de policys de hade innan skandalerna men även utvecklat en hel del 
nya. Det kan sägas att det inte främst är koden som bidragit till förändringar i Skandias 
kontrollmiljö utan det är de tidigare nämnda skandalerna. Vad koden däremot bidragit till är att 
Skandia börjat arbeta enligt COSOs ramverk. 
 
Bankerna har även innan koden haft en mer formell kontrollmiljö än de övriga intervjuade 
företagen. Capio arbetar aktivt med att formalisera sin kontrollmiljö. Formalisering och 
strukturering är även något som skett i Skandia och Lindex. Det kan konstateras att kontrollmiljön 
upplevs i det närmaste oförändrad inom bankbranschen medan kontrollmiljön inom de övriga 
företagen har förstärkts och förtydligats. 

5.2 Aktiviteter 
Bankernas automatiska, inbyggda kontrollsystem ska säkerställa att det inte uppstår fel i 
verksamheten. Kontrollerna är datorstödda och det finns flera säkerhetskontroller för att säkerställa 
att systemen fungerar. Internrevisionen granskar operationer och arbetar proaktivt med risker. Det 
är ytterst viktigt att bankerna har fungerande och effektiva kontroller då verksamheten baseras på 
riskhantering. Bankerna lever i en omvärld som präglas av risker i olika former. Det finns dels 
marknadsrisker och kreditrisker som är direkt kopplade till bankernas verksamhet men även 
operationella risker, som är av vikt då bankerna förvaltar andras pengar. 
 
Enligt respondenterna kommer bankerna inte att öka mängden kontroller på grund utav koden. 
Bankerna har inte tillfört några aktiviteter som en följd utav koden utan fortsätter sitt arbete med 
intern kontroll som innan koden togs i bruk. De anser sig uppfylla kodens krav på intern kontroll 
och anser sig ha tillräckligt med kontroller och processer då bankbranschen är hårt reglerad av FI. 
Även då bankerna anser sig ha en intern kontroll som lever upp till kodens regler betonar de att de 
hela tiden utvecklar och ser över sitt arbetssätt. 
 
Hult är inte övertygad om att bankerna har en så bra intern kontroll som de själva uppfattar då de 
inte har bevisat detta på något sätt. Hult anser att kontrollaktiviteterna borde testas innan företagen 
kan påstå att den interna kontrollen är effektiv. Hult anser vidare att de företag som inte upplever 
förändringar och merarbete med koden inte förstått innebörden utav denna. Uppföljningsfasen i 
COSOs ramverk innebär att de implementerade kontrollerna dessutom skall testas och revideras vid 
behov. I ett nästa steg skall företagen återvända till sina internkontrollaktiviteter och kontrollera och 
revidera att de verkligen fungerar på bästa möjliga sätt för att bevisa kontrollernas effektivitet. Vid 
arbete med intern kontroll är det av yttersta vikt att våga vara kritisk och testa kontrollerna för att 
möjliggöra påståenden om deras effektivitet. Därigenom skall dokumenteringen och rapporterna 
kännetecknas av en ökad transparens.  
 
Det är endast FSB av bankerna som utger sig arbeta enligt ett etablerat ramverk nämligen COSOs 
ramverk. Även om de två övriga bankerna inte arbetar efter något etablerat ramverk för intern 
kontroll utan med egenhändigt utformade ramverk så påminner dessa om COSO. Detta bekräftar 
Hults uttryck:  
 
”När man talar om god intern kontroll så kommer man alltid tillbaka till COSO.” (Hult, 2005)  
 
Koden har inte förändrat Lindex syn på intern kontroll. Däremot har synen förändrats på grund av 
omvärlden i och med ett ökat fokus på intern kontroll. Lindex har inrättat en projektgrupp för 
kodarbetet men i övrigt har de inte förändrat sitt arbetssätt med intern kontroll nämnvärt.  
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Detta kan dels bero på att det är svårt att frigöra resurser från den dagliga verksamheten, dels på att 
det fortfarande finns bristande kunskap gällande omfattningen på arbetet med intern kontroll. 
Lindex vill följa koden i den utsträckning det är möjligt och påpekar att det är viktigt att det som 
står i rapporten överensstämmer med verkligheten. Om Lindex inte har haft möjlighet att åtgärda en 
punkt i koden kommer företaget tills vidare förklara bort den. 
 
Skandia har påbörjat arbetet med att förbättra den interna kontrollen och aktiverat aktiviteter på eget 
initiativ som en följd av skandalerna i företaget. Därför har kodens påverkan på Skandia inte varit 
så stor som den skulle ha kunnat vara. Internrevisionen har utökats efter skandalerna vilket enligt 
COSOs ramverk bidrar till en förbättrad intern kontroll. Koden har förtydligat Skandias arbete med 
intern kontroll genom att COSOs ramverk har tagits i bruk. Skandia har tidigare inte använt sig av 
något etablerat ramverk men har i stort sett använt sig av liknande metoder. Det som är nytt i och 
med användandet av COSOs ramverk är att Skandia har börjat studera kontrollmiljön och även 
information och kommunikation gällande den finansiella rapporteringen. Skandia har 
uppmärksammat betydelsen av de finansiella flödena och kontrollen av dessa då det tidigare har 
varit störst fokus på operationella flöden. 
 
För att arbeta aktivt med intern kontroll använder sig Capio utav självutvärdering och stickprov 
vilket visar på en medvetenhet om intern kontroll som en process som hela tiden utvecklas. Capios 
utökade arbete med intern kontroll som en följd av koden bygger på COSOs ramverk då den står för 
god intern kontroll samt bidrar till ökat fokus på väsentliga områden. Dokumentering och 
formalisering är kodens största påverkan på intern kontroll i Capio. Företaget har som en följd av 
koden även genomfört ett riskprojekt som fokuserar på den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen vilket är den största aktivitet som något av de undersökta bolagen har 
aktiverat. Då kodens avsikt är att öka tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen konkretiserar 
detta att Capio har kunskap om innebörden och djupet i kodens punkter om intern kontroll. Capio är 
det företag som aktiverat flest aktiviteter som en följd av koden och därigenom enligt författarna 
initierat det största arbetet med intern kontroll. I arbetet med att förbättra den interna kontrollen har 
Capio även anlitat konsulter. 
 
I enlighet med den oförändrade kontrollmiljön har bankerna inte implementerat några nya 
aktiviteter. De anser sig redan idag leva upp till kodens regler och kommer endast att utveckla de 
befintliga kontrollaktiviteterna. Capio är det företag som visat på störst insikt om omfattningen av 
arbetet med intern kontroll och som redan kommit väldigt långt i sitt arbete. Lindex och Skandia har 
påbörjat denna process men har ännu inte hunnit komma lika långt som Capio. 

5.3 Risker 
Bankerna beskriver sin verksamhet som starkt förknippad med risker. Bankerna anser sig väl 
medvetna om sina risker och att de besitter kontroller som upptäcker eventuella risker samt en 
vetskap om hur riskerna skall hanteras. Bankerna är väldigt reglerade, bland annat från FI och 
samtliga intervjuade banker har en stor internrevisionsavdelning som tillser att riskbedömningen är 
strukturerad. FSB har koncernens riskkontroll och internrevision som arbetar proaktivt och granskar 
risker i verksamheten. SHB arbetar med att minska de operativa riskerna dagligen och 
internrevisionen spelar även en stor roll i detta arbete. Det har alltid varit en självklarhet att arbeta 
med operativa risker i SHB och arbetet förändras inte som en följd av koden. Införandet av Basel II 
påverkar bankernas riskhantering i större utsträckning än koden. Som en följd av Basel II måste 
bankerna binda kapital för operativa risker. Desto mindre operativa risker banken har desto mindre 
kapital behöver bindas. Bankerna betonar att de hela tiden utvecklar sina riskkontroller och ser över 
sitt arbetssätt. 
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Dokumentering av riskhantering kommer att öka, för övrigt kommer bankerna inte att förändra 
sättet att arbeta med riskhantering som en följd av koden. Styrelsens rapport om den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen innefattar riskhantering. Då bankernas 
verksamhet går ut på att hantera risker ifrågasätter författarna varför bankerna inte upplever att 
rapporten har en något större betydelse för den egna verksamheten. För att ha möjlighet att avge en 
korrekt rapport måste bankerna kunna bevisa att deras kontroller och processer verkligen fungerar. 
Bankerna kan inte utgå från att kontrollerna redan är bra utan de måste testas och utvärderas vilket 
enligt författarna kan stärka verksamheten. 
 
Lindex har många branschspecifika risker och jämfört med bankbranschen har Lindex ytterligare 
riskhanteringsområden. Vissa risker är svårare att hantera då väder och förändringar i mode är 
komplicerat att förutspå. De övriga riskerna borde därför hanteras på bästa möjliga sätt, så att den 
övergripande risken inte blir för stor i proportion till verksamheten. Lindex kontrollaktiviteter har 
utvecklats till att kännetecknas av en ökad transparens vilket innebär att fler personer inom företaget 
har tillgång till systemen då detta hjälper till i arbetet med att upptäcka fel. Utvecklingen beror dock 
inte på koden utan på tidigare dyrbara misstag. Koden borde därför vara ett tillfälle att ytterligare 
inventera aktiviteterna i företaget istället för att vänta på att det ska inträffa ytterligare kostsamma 
misstag. 
 
Skandia är medvetna om risker för exempelvis förtroendeskadliga företeelser och arbetar idag aktivt 
med hantering utav sådana risker. Fungerande processer minskar risken för att exempelvis rådgivare 
skall ge rådgivning som Skandia inte kan stå för eller där kunden blir lurad. Risker kopplade till den 
finansiella rapporteringen motverkas genom bra kontroller, vilket inte är något nytt som en följd av 
koden. En person skall inte ensam utföra en större mängd olika moment i en stor kedja eftersom 
personen då får för stor inblick och kan påverka för mycket. Skandia arbetar därför med separering 
av arbetsuppgifter eller att en annan person kontrollerar och godkänner i efterhand, för att 
kontrollen skall blir bättre. I och med koden kommer Skandia eventuellt att införa fler kontroller av 
detta slag så koden har en viss påverkan på företagets riskhantering. 
 
Inom riskhantering arbetar Capio med att utveckla processer för att säkerställa att risker fångas upp 
i kontrollerna. Största risken rörande finansiell rapportering finns bland intäktsredovisningen i 
Capio. Som en följd utav koden hanterar Capio risker genom att arbeta med ett riskprojekt, 
parallellt med internkontrollarbetet, som aktivt och medvetet arbetar med risker. Medvetenhet om 
företagens risker är grunden för att möjliggöra en hantering av dessa och både COSOs ramverk och 
ERM poängterar vikten av medvetenhet om var riskernas finns och deras karaktär. Riskerna 
kartläggs och kartläggningar av processer och risker är något som Capio förmodar kommer att öka i 
svenska företag som en följd av koden. Capios arbetssätt med operativa risker har förändrats och 
blivit mer formaliserat den senaste tiden men inte som en följd utav koden. Capio arbetar med att 
dokumenteras vilka kontrollaktiviteter som koncernen utför då en stor del av kontrollerna inte var 
dokumenterade före arbetet med koden påbörjades. 
 
Koden har haft en stor påverkan på Capios arbete med hantering av risker genom riskprojekt, 
projekt som inriktar sig på att öka tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen och genom den 
ökade dokumentationen av kontroller. Capio uppvisar en stor medvetenhet om företagets risker men 
även en stor förståelse för COSOs ramverk. Capio åskådliggör genom det omfattande arbetet med 
intern kontroll att de är medvetna om kodens krav på intern kontroll. Det finns en insikt om att 
beskrivning och uttalande i styrelsens rapport om interna kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen måste grunda sig på faktiskt arbete. 
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COSO organisationens utveckling av ERM som är en utvidgad modell av det ursprungliga COSO- 
ramverket tydliggör vikten av riskhantering i arbetet med intern kontroll. ERM kan hjälpa styrelsen 
att hantera risk i syfte att skapa värde för ägarna. Bankerna påpekar att risker inte endast är av ondo. 
Då en stor del av bankernas tillgångar ligger i utlåning vore det underligt om de inte hade 
kreditrisker eftersom de då kanske inte utnyttjar kapitalet optimalt ur aktieägarnas synvinkel. 
 
Internrevision är dåligt representerad i svenska bolag idag och nyttan med den är för många 
företagsledare inte självklar enligt Hult. Kodens punkt 3.7.3 innebär att företag som inte har en 
internrevision årligen skall utvärderar och motivera detta val. Internrevisionen utvärderar och bidrar 
till förbättring av bolagets riskhanterings-, kontroll- och styrsystem. Bankerna, Lindex och Skandia 
har internrevision och anser att detta är viktigt i deras riskhantering. Huruvida Capio kommer att 
införa internrevision eller ej är den största punkten för företaget att motivera i rapporten. 
 
Avslutningsvis kan det konstateras att Capio ser en chans att förbättra den egna verksamheten 
genom arbetet med intern kontroll. Capio och Skandia är de företag som arbetat mest aktivt med att 
förbättra sin riskhantering som en följd av koden. Skandia är försiktigare än Capio och vill inte 
sticka ut trots att det kanske vore ett bra sätt för dem att återfå lite av sitt förlorade förtroende. I 
bankerna och Lindex är dokumentering av riskhantering följden av koden. 

5.4 Presentation av information 
För bankerna är det främst presentationen av information som påverkas av koden. Både i FSB och 
SEB sker kommunikation nedåt i verksamheten via intranät. Intranätet säkerställer att informationen 
finns tillgänglig. I stora organisationer som bankerna tenderar det att bli mycket information vilket 
kan göra det komplicerat att hitta den aktuella informationen samtidigt som banken kan hävda att all 
information finns. Intranätet utgör en informationskanal för bankerna och innehåller information om 
verksamheten som kan användas som underlag för effektiva kontroller. Då intranätet är den 
informationskanal som alla anställda har tillträde till måste informationen på den struktureras så att 
tillgängligheten ökar vilket medför att effektiva kontroller på alla verksamhetsnivåer möjliggörs.  
 
Information i årsredovisningen påverkas även utav koden. Redan i FSBs årsredovisning för år 2004 
syns spår av koden då de har försökt bli tydligare i viss kommunikation om den interna kontrollen. 
Styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är den största 
förändringen i bankerna. Enligt respondenterna presenteras mycket av det som rapporten skall 
innehålla redan i bankernas årsredovisningar. Respondenterna anser dock att rapporten troligen 
kommer att förenkla och förtydliga kommunikationen med aktieägarna och övriga intressenter. Då 
rapporten skall innehålla en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad och även 
uttalanden om hur väl den fungerat presenteras informationen om bankernas interna kontroll på ett 
tydligare sätt. Även för de övriga bolagen är internkontrollrapporten den största förändringen. 
Skillnaden mellan bankerna och de övriga företagen är att i de sistnämnda har projekt och 
aktiviteter aktiverats för att säkra att de kan avge en rapport med ett relevant innehåll. 
 
Lindex anser att den största förändringen i och med koden handlar om att strukturera och 
formalisera information. Kodens punkter tas redan upp i årsredovisningen 2004/2005. De punkterna 
som rör intern kontroll kommenteras kort och enligt dem så har Lindex: 
 
”God kontroll och bra system.” (Lindex årsredovisning, 2004/2005, s 37) 
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Punkterna rörande internkontrollrapport samt internrevision kommenteras med att: 
 
”Formerna för detta utarbetas under kommande verksamhetsår.” (Lindex årsredovisning, 
2004/2005, s 37) 
 
Dessa förklaringar lämnar lite information till läsaren, vilket står i kontrast med kodens syfte att öka 
transparens. Uttalandena upplevs sakna grund med tanke på att den färdiga koden gavs ut i slutet av 
år 2004 och att företaget då inte har hunnit testa sina kontroller under hela räkenskapsårets tid. 
Detta ger läsaren ett intryck av att företaget försöker ”vinna tid” för att hinna arbeta med den interna 
kontrollen. En god kontroll och bra system innebär enligt COSOs ramverk att aktiviteterna i de fem 
komponenterna är relaterade till varandra och att övriga komponenter stödjer kontrollmiljön. 
 
Den största förändringen i Skandia på grund utav koden har varit dokumentationen av den interna 
kontrollen och internkontrollrapporten. Skandalerna har bidragit till att Skandia har utvecklat och 
uppdaterat policys och besitter idag ett gediget regelverk som om det följs bidrar det till att den 
interna kontrollen stärks. Capio arbetar för att i styrelsens rapport utförligt kunna beskriva 
företagets interna kontroll. Capio anser att en följd av koden är att det i svenska bolag kommer att 
finnas en större mängd formella dokumenterade handlingar och processkartläggningar. Det är en 
tänkbar följd utav koden då dokumentation av kontroller och processer är något som de intervjuade 
företagen anser vara en tydlig följd utav koden. Dokumentationen skall bidra till en mer formell syn 
på intern kontroll. 
 
Styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är något som 
påverkar de intervjuade bolagen. Bankerna anser sig redan besitta all information som skall ingå 
och att det endast är sättet att presentera informationen på som är nytt för dem. Även Lindex 
upplever att de redan uppfyller koden. Skandia och Capio är de bolag som både påbörjat den största 
mängden och även de mest omfattande aktiviteterna för att kunna avge en rapport som verkligen 
avspeglar företagens interna kontroll. 

5.5 Förändring och förbättring av intern kontroll 
Gemensamt för samtliga intervjuade banker är att de anser sig ha en mycket god intern kontroll. 
Koden för dem har i stort endast inneburit formalia. Den interna kontrollen i bankerna måste enligt 
respondenterna vara i det närmaste perfekt vilket enligt dem själva påverkats mycket av att FI, som 
reglerar bankbranschen ständigt kommer med nya pålagor. Detta har som följd att bankerna inte ser 
något skäl att ändra deras arbetssätt med intern kontroll och koden har ännu inte haft någon 
påverkan på den. Bankerna borde kanske se mer möjligheter i internkontrollarbetet eftersom de 
uppger att de redan har en bra och fungerande intern kontroll så har de möjligheten att gå ett steg 
längre och testa den interna kontrollens effektivitet. När bankerna går igenom den interna kontrollen 
för att stämma av att de verkligen följer de krav som koden ställer verkar de redan från början ha 
inställningen att så är fallet, vilket det kanske är men inställningen främjar inte upptäckandet av 
eventuella brister. Däremot ser respondenterna i bankerna möjligheten att den interna kontrollen i 
det svenska näringslivet som helhet kan komma att utvecklas till det bättre och att intresset från 
framförallt utländska investerare kan komma att öka. 
 
Hult anser att många företag kommer att inse hur lite de egentligen visste om intern kontroll. 
Företagen säger sig värdera koden högt men ändå gör de väldigt lite för att säkerställa en 
fungerande intern kontroll. Skandias interna kontroll har förändrats på många sätt sedan 
skandalerna men fokus har legat på att bättra på det dåliga rykte de dragits med. Lindex anser sig 
redan ha en tillräckligt bra intern kontroll och ser inget behov att förbättra den som en följd av 
koden.  
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En parallelltolkning av detta skulle vara att om företagen verkligen värderar koden så högt som de 
påstår, skulle fler aktiviteter i företagen ha aktiverats som syftar till att förbättra den interna 
kontrollen. Capios projekt som har till avsikt att stärka den finansiella rapporteringen är ett tydligt 
exempel på att det verkligen skett förändringar och förbättringar rörande intern kontroll. Capio ser 
detta som ett tillfälle att förbättra den egna verksamheten och har därför tagit arbetet med koden på 
stort allvar och påbörjat implementeringen i kontrollmiljön. 
 
Hult anser att de företag som inte finner att koden får någon påverkan på den interna kontrollen inte 
inser vikten av vare sig intern kontroll eller koden. För att ha möjlighet att beskriva och uttala sig 
om den interna kontrollen krävs ett gediget arbete enligt Hult. Rapporten ska beskriva vad som hänt 
under hela året och inte bara beskriva det sista kvartalet. Hult förutspår att företagens första 
rapporter inte kommer att säga särskilt mycket, andra året kan företagen göra ett ambitiöst försök 
men har de påbörjat arbetet för sent kommer det inte finnas tillräckligt med underlag. Det är först 
tredje rapporten som kommer att kännetecknas av ett relevant innehåll. Hult anser att insikten om 
vad rapporten skall innehålla generellt är låg bland företagen och att det verkar finnas en tendens 
bland företagen att avvakta för att kunna lägga sig på en nivå där de inte sticker ut. 
 
Kodens fokus på ökad transparens innebär att beskrivningar och uttalanden om intern kontroll i 
rapporten måste grunda sig på fakta och desto mer som beskrivs och förklaras desto bättre. Det är 
inte möjligt att endast skriva att den interna kontrollen fungerar väl utan detta uttalande måste 
kunna styrkas. För att kunna avge en rapport som uppfyller detta krävs att arbetet bakom rapporten 
är grundligt genomfört. Ordet väl säger inte mycket och har ingen gradering vilket innebär att det 
enligt författarna är svårt att definiera vad en väl fungerande intern kontroll innebär. Detta styrker 
att rapporten bör kännetecknas av transparens och innehålla utförliga beskrivningar för att 
underlätta bedömningen av den interna kontrollen för läsaren. 
 
Då arbetet med intern kontroll utgör grunden för en utförlig rapport ser vi en tendens att rapporterna 
för år 2005 inte kommer att innehålla relevant och grundad fakta om den interna kontrollen. Detta 
styrks genom Kollegiet för svensk bolagsstyrnings övergångsregler för år 2005. Reglerna innebär 
att bolagen för 2005-års internkontrollrapport endast behöver beskriva hur den interna kontrollen är 
organiserad. Bolagen behöver alltså inte uttala sig om hur väl den interna kontrollen fungerat och 
rapporten behöver inte granskas av revisor. 

5.6 Agentteoretiskt perspektiv 
Koden är till för ägarna och det är för ägarna utvecklingen med regelverk har skett. De inträffade 
skandalerna har bidragit till en utveckling som skall stärka tillförlitligheten i den finansiella 
rapporteringen. Enligt OECDs riktlinjer skall styrelsen alltid sträva efter aktieägarnas och övriga 
intressenters bästa. 
 
Kopplingen mellan operations, compliance och financial reporting i COSOs ramverk är enligt Hult 
att allt som görs i företaget skall synas i den finansiella rapporteringen. En affär som kostar mycket 
för företaget och som sedan visar sig vara värdelös skall tas upp i redovisningen till det verkliga 
värdet, vilket visar ägarna att kapitalet eventuellt inte förvaltas på bästa sätt. Författarna likställer 
den finansiella rapporteringen med det som enligt agentteorin kallas för ett kontrakt och har 
undersökt om kodens regler om intern kontroll kan förstärka detta kontrakt. Enligt koden skall 
styrelsen avge en rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. 
Vägledning till rapporten som FAR och Svenskt Näringsliv utarbetat redogör för att rapporten skall 
beskriva företagets interna kontroll med hjälp av de fem komponenter som ingår i COSOs ramverk. 
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Agenten är den redovisningsskyldige och mottagaren av redovisningen är uppdragsgivaren, 
principalen. Ägarna investerar kapital i företagen för att generera avkastning på det investerade 
kapitalet. Ägarna besitter inte kunskap om omvandlingsprocessen då de inte har stor insikt i hur 
styrelsen arbetar för att maximera avkastning på investerat kapital. Det är inte heller möjligt för 
ägarna att övervaka styrelse och ledning då kostnaderna skulle överstiga nyttan. Vid ett antagande 
att output är avkastning på investerat kapital har ägarna möjlighet att mäta output genom 
räntabilitetsmått. Enligt Ouchis modell bör resultatstyrning användas, då möjlighet att mäta output 
är hög men kunskapen om omvandlingsprocessen är låg (Drury, 2004). Ett syfte med revision är att 
tillgodose ägarnas behov av att kontrollera styrelse och VD. Ägarna kräver vissa resultat i den 
finansiella rapporteringen som även hjälper ägarna att kontrollera att styrelsen agerar i deras 
interesse. Vid resultatstyrning belönas agenten då de uppfyller principalernas krav på resultat. 
Enligt Artsberg (2005) väljer agenten den redovisningsmetod som ger högre vinst om dennes 
ersättning är relaterad till vinstnivån som vid ett bonusavtal. 
 
Ägarna kan även, förutom krav på en viss avkastning, ha mer långsiktiga mål som både är svåra att 
definiera och mäta. Enligt Ouchis modell bör då klanstyrning användas då varken möjlighet att 
mäta output eller kunskap om omvandlingsprocessen är tillfredställande (Drury, 2004). 
Klanstyrning styr via den kultur och normer som högsta ledningen har och dessa förmedlas ner i 
organisationen. COSOs ramverk poängterar vikten av att påbörja arbetet i företagets kontrollmiljö 
som omfattar den kultur som styrelsen och ledningen kommunicerar. För att avge en rapport som 
kännetecknas av transparens och utförliga beskrivningar är arbetet med intern kontroll beroende av 
styrelsens ambitionsnivå. Agentteorin gör vissa antaganden som att människan handlar i sitt eget 
intresse och har en begränsad rationalitet. I de inträffade skandalerna har det varit styrelse och 
ledning som varit inblandade. Detta visar enligt författarna svårigheten med att utforma ett 
heltäckande kontrakt. 
 
I årsredovisningarna tas de risker som kan inträffa vid de utförda transaktionerna upp. Kodens krav 
på intern kontroll fokuserar även på risker som kan uppkomma i framtiden och då påverka 
företaget. Internkontrollrapporten skall innehålla mer information om eventuella risker som kan 
uppkomma i framtiden vilket kan leda till att informationsasymmetrin mellan ägarna och ledning 
minskar. Rapporten förtydligar även styrelsens ansvar. Avsikten med koden var att utifrån befintliga 
lagar, regler och normer utgöra en mer heltäckande sammansättning av god svensk sed för 
bolagsstyrning. De intervjuade företagen tillämpar koden men angriper och hanterar den på olika 
sätt. I Capio och Skandia har arbetet med intern kontroll påverkat hela koncernen i jämförelse med 
Lindex och bankerna som upplever sig uppfylla kodens krav. 
 

 
6. Slutsatser 
Koden har vuxit fram som ett resultat av öriga länders koder och den ökade fokusen på intern 
kontroll efter de inträffade skandalerna. Företagens syn på intern kontroll har förändrats från en 
tidigare informell till en mer formell syn på intern kontroll. Bankerna har även före koden haft en 
formell syn på intern kontroll men denna syn har förstärkts då internkontrollrapporten kräver en mer 
formell presentation och dokumentation. 
 
Dokumentering av policys, processer och kontrollaktiviteter har ökat. Aktiviteter och processer har 
aktiverats och systematiserats i framförallt Capio. I den redan hårt reglerade bankbranschen och 
Lindex har förändringarna inte varit lika övergripande men i övriga företag har arbetssättet med 
intern kontroll förändrats. Bankerna har varit medvetna om intern kontroll även innan koden då de 
är reglerade av FI och bedriver en verksamhet som hanterar finansiella tillgångar och skulder.  
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Även om övriga företag besuttit en medvetenhet om vikten av en väl fungerande intern kontroll har 
koden ökat och fördjupat medvetenheten och förståelsen inför omfattningen av intern kontroll i 
företagen, vilket är särskilt tydligt i Capio. 
 
Det finns en stor medvetenhet, hos medverkande bolag, om att intern kontroll är en process som 
hela tiden utvecklas. Koden förbättrar den interna kontrollen då den hos bolag som inte haft en 
tillfredställande intern kontroll får dessa att anpassa och förbättra den interna kontrollen. Bankerna 
måste enligt koden gå igenom den interna kontrollen och kontrollera att de uppfyller kraven vilket 
leder till en översikt av bankernas interna kontroll och en genomgång av system. Enligt författarna 
är övergången från en informell syn på intern kontroll till en formell syn den största effekten av 
koden. En formell syn där den interna kontrollen är dokumenterad utgör en förbättring av intern 
kontroll då en formell miljö bidrar till att tydliggöra ansvar och stärka efterlevnad. 
 
Av de undersökta bolagen är Capio och Skandia de företag som arbetar mest omfattande med att 
öka transparensen genom att grunda arbetet bakom rapporten på utvärderad fakta. Capio och 
Skandia har implementerat COSOs ramverk och utvecklat aktiviteter med avsikt att förbättra den 
interna kontrollen. Vissa aktiviteter har utvecklats eller omarbetats i kontrollmiljön, som påverkar 
de övriga väsentliga komponenterna i arbetet med intern kontroll. Medvetenheten om risker och 
riskhantering har tilltagit genom de projekt som utvecklats med fokus på risker. Syftet med 
utvecklingen är att förstärka tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. Capio har även 
aktiverat ett projekt som fokuserar på den finansiella rapporteringen och på att minska risker i 
denna vilket är en av de största och mest övergripande aktivitet som koden aktiverat i de undersökta 
företagen. 
 
Kollegiet för svensk bolagsstyrnings övergångsregler för år 2005 är en konkret signal på det som 
framkommit i analysen, nämligen att företagen inte har hunnit med tillämpningen i den utsträckning 
de borde för att kunna avge utförliga rapporter för år 2005. Företagen har underskattat 
arbetsmängden med intern kontroll och påbörjat denna process för sent då kontrollerna bör testas 
och utvärderas. Koden har till avsikt att öka transparensen och rapporten skall kunna läsas som ett 
fristående dokument. Det krävs då att företagens beskrivningar och uttalanden om den interna 
kontrollen grundar sig på fakta som redovisas på ett öppet sätt. Då det inte har skett så mycket 
förändringar i de undersökta bolagen ställer författarna sig kritiska till rapporternas substans och 
väsentlighet. Författarna anser därför att de undersökta bolagen borde ha påbörjat arbetet med intern 
kontroll i ett tidigare skede och som Capio aktiverat ett grundligt och relevant arbete med att 
förbättra den interna kontrollen. Bankernas rapporter borde innehålla rikligt med beskrivningar och 
uttalanden samt grunda sig på utvärderad fakta då de inte anser att koden innebär något nytt. 
Huruvida bankernas interna kontroll är väl fungerande eller om även de måste förändra sitt 
arbetssätt kommer att bevisas i internkontrollrapporterna. 
 
För ägare och övriga intressenter underlättas bedömningen av tillförlitligheten i den finansiella 
rapporteringen då styrelsen avgett sin rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen. Styrelsens ansvar för bolagets interna kontroll förtydligas genom rapporten och 
informationsasymmetrin minskar då rapporten även skall innehålla information om eventuella 
framtida risker. Huruvida koden förstärker tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen och 
därmed kontraktet mellan ägare och styrelse beror på hur omfattande, grundligt och ambitiöst 
styrelsens arbete med bolagets interna kontroll är och i hur stor utsträckning detta avspeglas i 
rapporten. 
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De undersökta bolagen har som en följd utav koden aktiverat aktiviteter som förbättrat den interna 
kontrollen. I de medverkande bolagen blir den interna kontrollen mer dokumenterad, standardiserad 
och formell vilket utgör en förbättring. Författarna anser att den interna kontrollen borde ha 
förbättrats ytterligare och att aktiviteterna borde ha påbörjats i ett tidigare skede då 
internkontrollrapporterna skall beskriva hela året och kännetecknas av transparens vilket endast är 
möjligt om den interna kontrollen testats och utvärderats. 
 

 
7. Förslag på framtida forskning 
Hur mottog marknaden internkontrollrapporterna? Författarna anser att en studie som undersöker 
marknadens respons på internkontrollrapporterna vore intressant då rapporterna presenteras för 
första gången med årsredovisningen för år 2005. 
 
Vad får revisorernas granskning för konsekvenser på företagens arbete med intern kontroll? I den 
avslutande diskussionen diskuterar författarna revisorernas eventuella krav på att företagen skall 
arbeta efter ett etablerat ramverk, som COSOs ramverk, som en möjlig utveckling. 
 
Kodens syfte är att öka förtroendet för det svenska näringslivet. Om koden lyckas med att öka 
förtroendet går det i dagsläget inte att studera och dra slutsatser om utan en sådan studie bör 
genomföras först när företagen praktiserat koden i några år. 
 

 
8. Avslutande diskussion 
Marknadens reaktion på internkontrollrapporterna är oviss. En möjlig utveckling är att företagen 
rankas av media. De företag som redan i god tid påbörjade arbetet med förbättringen av den interna 
kontrollen kommer att kunna leverera ännu trovärdigare finansiell information, vilket ökar 
företagens transparens gentemot omvärlden. Utvecklingen kan öka konkurrensen om ”den bästa 
interna kontrollen” och internkontrollrapporten kan bli ett konkurrensmedel. Inom 
revisionsbranschen har det uppkommit årliga tävlingar om den bästa bolagsstyrningen5, något som 
kan bidra till att konkurrensen mellan företag i detta avseende ökar samt även underlättar medias 
rankning av företagen. En sådan konkurrens syftar till att väcka marknadens uppmärksamhet. 
Rapporterna kan även påverka investerares och analytikers värdering av företag. Utvecklingen kan 
bidra till en förbättrad syn på intern kontroll som förstärker förtroendet för det svenska näringslivet. 
 
De bolag som använder sig utav COSOs ramverk är FSB, Skandia och Capio vilket kan få betydelse 
när FAR publicerar vägledningen för revisorns granskning av internkontrollrapporten. 
Internkontrollrapporten bidrar till att öka förtroendet för företagens finansiella rapportering och med 
revisorns uttalande ökar förtroendet ytterligare. Revisorerna har ofta många granskningsuppdrag 
och blir därmed tvungna att uttala sig om styrelsens rapport oavsett vilket ramverk som använts. Då 
revisorn även skall uttala sig om sin egen uppfattning av rapporten är det osäkert om revisorerna 
kommer att kräva arbete enligt ett etablerat ramverk som COSOs ramverk för att få en större grund 
för sin granskning. 
 

                                                 
5 Bästa Bolagsstyrningsrapport är en årlig tävling av Öhrlings PricewaterhouseCoopers med syfte att följa bolagens 
rapportering av Koden och att därvid aktivt delta i utvecklingen mot en god sed för bolagsstyrningsrapporter i Sverige.  
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COSOs ramverk är bland många respondenter synonymt med god intern kontroll. Författarna tolkar 
det som en uppfattning att en god intern kontroll oftast grundar sig på ett korrekt arbete enligt 
COSOs ramverk. Då Hult medverkade i den arbetsgrupp från FAR som utarbetade vägledningen till 
internkontrollrapporten kan detta vara en gängse uppfattning bland personer som aktivt arbetar med 
frågor rörande intern kontroll. Om så är fallet och det faktum att vägledningen till rapporten, som 
själv bygger på COSO, anger att bolagen skall uppge om de arbetar med något etablerat ramverk, 
talar mycket för att krav på arbete enligt COSOs ramverk kommer att ställas. 
 
Den interna kontrollen måste bli jämförbar för att revisorn ska kunna uttala sig om dess effektivitet. 
Detta förutsätter ett utförligt samarbete mellan parterna som förenklas om det grundar sig på ett 
”gemensamt språk”. Ett likformigt ramverk skulle säkerställa ett objektivt ställningstagande från 
revisorn och därmed öka jämförbarheten mellan företagen. 
 
Tanken var att marknaden skall ta ställning och utvärdera företagens förklaringar. Rapporten skall 
kännetecknas av transparens och innehålla utförliga beskrivningar då den är tänkt att kunna läsas 
som ett fristående dokument.  Ett uttalande om revisorns uppfattning om rapporten, speciellt om 
detta grundar sig på en utvärdering av en modell som gemene man inte har vetskap om, kan överlåta 
marknadens ansvar till revisorerna vilket inte var syftet. Ett eventuellt krav från revisorerna på 
tillämpning av ett etablerat ramverk som COSO ställer författarna frågande till vem som utvärderar 
COSO. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjumall 
1. Beskriv din roll och ditt ansvar i företaget? 
2. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
3. På vilket sätt har du varit involverat med bolagets arbete med koden? 
4. När började företaget arbeta med koden? 
5. Hur genomför ni arbetet med koden, till exempel genom att sätta samman en projektgrupp, 
styrgrupp eller liknande? 
 
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
På följande frågor önskar vi få ett svar som beskriver hur det var i företaget före koden samt ett svar 
som beskriver hur det eventuellt förändrats efter koden togs i bruk. 
 
Kontrollmiljön 
6. Hur upplever du kulturen som bolagsledningen kommunicerar (etiska värderingar, ledningsstil, 
kompetens mm)? 
 
7. Hur är de olika etiska värderingarna, ledningsfilosofi, ansvar mm dokumenterade? 
 
8. Hur är den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen integrerad och relevant i 
förhållande till företagets verksamhetsstyrning? 
 
Riskbedömning 
9. Var finns de väsentligaste riskerna i företaget på bolags-, affärsenhets-, funktions- eller 
processnivå? 
 
10. Vilka är dessa risker? 
Hur arbetar ni för att upptäcka dessa risker? 
Hur arbetar ni för att hantera de upptäckta riskerna? 
 
11. Vilka av dessa risker uppfattar ni som mest väsentliga gällande den finansiella rapporteringen? 
 
Kontrollaktiviteter 
12. Kontrollaktiviteter kan ha olika karaktär. De kan vara förebyggande eller upptäckande, de kan 
utföras manuellt eller automatiskt, vara företagsövergripande eller transaktionsorienterade. Hur 
skulle du beskriva era kontrollaktiviteter? 
 
13. Vilka kontrollaktiviteter använder ni er utav (exempelvis budgetuppföljning, IT-
säkerhetskontroller, kontoavstämning mm)? 
 
14. Beskriv hur dessa kontrollaktiviteter är användbara i syfte att hantera de upptäckta riskerna 
inom företaget? 
 
Information och kommunikation 
15. Hur kontrollerar företaget att roller, ansvar och beslutsvägar i företaget är tydligt definierade? 
Hur kommuniceras detta i företaget? 
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16. Hur säkerställer ni att rapportering och återkoppling från verksamheten når styrelsen och 
bolagsledningen? 
 
17. Hur säkerställs att aktuella informationsvägar är kända av alla berörda personer? 
 
Uppföljning 
 
18. Hur säkerställer ni att policys, instruktioner och manualer omfattar väsentlig information och 
vägledning? 
 
19. Hur fungerar processen för att säkerställa att eventuella rapporterade brister åtgärdas? 
 
Avslutande frågor 
20. Utöver ABL, använde ni er av något etablerat ramverk för intern kontroll, till exempel COSO 
(1992)? 
 
21. Anser du att den interna kontrollen i företaget har förändrats som en följd av koden? 
 
22. Var tror du att den största förändringen i intern kontroll ligger? 
 
23. Har den största förändringen redan inträffat eller kommer det att ske ytterligare förändringar i 
den interna kontrollen i företaget? 
 
24. Fick den praktiska tillämpningen av koden de konsekvenser på intern kontroll som ni 
förväntade/planerade? 
 
25. Vilka långvariga följder tror du att koden kommer att få på det svenska näringslivet? 
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Bilaga 2 Intervju med Cecilia Hernqvist FSB, 2005-11-15 
Bakgrund 
Cecilia Hernqvist har arbetat på banken sedan år 1990. Hernqvist är chefsjurist och styrelsens och 
ledningens sekreterare. Hernqvist inleder med att berätta att kodens införande inte varit någon stor 
sak för banken då de redan har en mycket god och väl dokumenterad intern kontroll. Detta beror på 
att de som bank ständigt får nya pålagor från FI och att de är vana vid förändringar i arbetssätten. 
Sedan koden kom på tal har de endast följt med i debatten och bevakat de olika utkast som kommit 
och FSB har haft en del synpunkter. Det som påverkat banken är frågor gällande styrelseval och hur 
man definierar oberoende. Banken anpassade sig redan förra året till att stämman väljer ordförande i 
styrelsen. 
 
FSB har inte haft någon grupp som arbetat med koden utan det är Hernqvist själv som har skött 
bevakningen. Banken har även samlat ihop synpunkter från sina representanter i bland annat 
fondbolagens förening och bankföreningen. Någon formell grupp har dock inte funnits, för arbetet 
med styrelserapporten finns det däremot en speciell grupp. 
 
Kontrollmiljön 
Kulturen på FSB sammanfattar Hernqvist med att styrelsen har en etisk policy och banken 
kommunicerar hela sitt interna regelverk genom intranätet. Banken satsar väldigt mycket på 
vidareutbildning och anser att deras personal och ledning är mycket kompetent. De anser sig ligga 
långt fram gällande pedagogik och nya sätt för inlärning. 
 
På frågan hur de på banken kontrollerar att roller och ansvar är tydligt definierade, att alla 
medarbetare vet vilket ansvar och vilka uppgifter de har berättar Hernqvist, att i den mån det gäller 
styrelse, VD och ledningen finns skriftliga instruktioner om vilket ansvar de har. På lägre nivåer har 
banken sedan ett par år tillbaka infört något de kallar för yrkesroller. För exempelvis 
företagsrådgivare finns en beskrivning på vilket ansvar och vilka befogenheter, rättigheter och 
skyldigheter de har, det vill säga vad de får och inte får göra. På avdelningar som inte direkt möter 
kunder är det inte alltid lika välstrukturerat, som ett exempel nämner Hernqvist bankens IT-
avdelning där det finns motsvarande befattningsbeskrivning som rådgivarna har. 
 
Riskbedömning 
Banken delar upp risker i finansiella, kredit-, och operativa risker. Sedan har de övriga risker där 
allt som inte passar in på ovanstående placeras. Banken har en policy för varje risk plus en 
övergripande riskpolicy. Koden kommer inte att påverka hur de arbetar med risker, det är mest 
kapitaltäckningsfrågor som banken arbetar med. Hantering av risker ligger enligt Hernqvist i 
bankens natur. I koden sägs en del om förtroendeskadliga företeelser, om det är någon risk som på 
något sett mer än någon annan skulle kunna skada förtroendet för bankens styrelse svarar Hernqvist 
att kreditrisker snarare vore konstigare om de inte hade än tvärtom eftersom banken då kanske inte 
utnyttjar sitt kapital på ett för aktieägarna optimalt sätt. Det gäller förstås inte om det plötsligt dyker 
upp en samlad jätterisk där banken helt felbedömt situationen. Samma sak är det med finansiella 
risker om de är medvetna och planerade däremot är kanske operativa risker mer förtroendeskadliga 
för bankens styrelse. Som exempel kan nämnas debatten huruvida bankerna ska ta betalt från 
handlarna när de tar emot bankernas kort som betalningsmedel. Det skapade en stor debatt och det 
är sådana typer av operativa risker som kan skada bankens varumärke och styrelsens förtroende hos 
ägarna. Operativa risker kan vara svåra att både identifiera och förebygga dels på grund av att de 
omfattar så mycket. 
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Kontrollaktiviteter 
Enligt Hernqvist är banken duktig på att dokumentera policys och riktlinjer. Banken har att följa FIs 
författningssamlingar och det mesta finns dokumenterat på bankens intranät. Policys är förbehållet 
styrelsen och allt som har det namnet härstammar därifrån. Intern kontroll av den finansiella 
rapporteringen är enligt Hernqvist en integrerad och relevant del i företagets verksamhet och det har 
i princip, sedan Sparbankernas bank bildades år 1942 funnits en oberoende granskningsfunktion i 
form av internrevision. Eftersom banken hanterar andras pengar måste de veta att inga 
förtroendeskadliga oegentligheter förekommer. FSB har både kredit- och finansiella riskkontroller i 
varje affärsområde och på varje enhet. Sedan förra året har de dessutom en separat helt oberoende 
riskkontroll som gör ytterligare kontroller. 
 
För att förebygga operativa risker går koncernens riskkontroll ut i verksamheten och undersöker om 
någonting som kan uppfattas som en risk observerats. Även internrevisionen arbetar med detta och 
lämnar varje år en plan till styrelsen över vad de ska revidera. Internrevisionen använder sig av en 
riskmatris där de talar om vilka risker de ser i vilken del av organisationen, dessa risker har de även 
graderat. Styrelsen tittar sedan på matrisen och avgör om något mer bör revideras. Styrelsen arbetar 
dels förebyggande men även med kontroller i efterhand för att se om det som planerats också 
faktiskt blev gjort. 
 
Om banken plötsligt upptäcker en risk eller något som inte ser ut att ha gått rätt till ber de den som 
är ansvarig, vanligtvis en affärsansvarig, att förklara vad som har hänt. Sedan granskas den aktuella 
händelsen utefter vad som hänt och vilka komplikationer det kan väntas föra med sig. Beroende på 
allvaret informeras eventuellt VD och vid riktigt allvarliga händelser meddelas även styrelsen. När 
det gäller kreditinstitut finns en pålaga från FI som säger att om det inträffar en incident6 måste det 
omedelbart rapporteras till dem. FI beslutar sedan om de tycker att banken hanterat det inträffade på 
ett tillfredställande sätt. Enligt Hernqvist har banken både en extern- och en intern 
kommunikationsplan gällande riskhantering. Eftersom de inte vet i förväg hur stor en händelse kan 
komma att bli har banken en kontinuitetsplanering och vid större händelser finns en krisgrupp redo 
att sättas in. 
 
Budgetuppföljningar är något som banken gör, även IT-säkerhetskontroller och kontoavstämningar. 
Enligt Hernqvist kan hon skriva flera sidor med olika kontrollaktiviteter som finns på banken. Innan 
de lanserar en ny produkt görs till exempel olika riskbedömningar. Exempel på policys som banken 
har är policyn om outsourcing, bland annat mellan koncernbolag, där det är viktigt att titta på 
intressekonflikter och hur man undviker det mellan bolagen. Det är något banken vill undvika men 
inte alltid lyckas med. Dualitetsprincipen7 är ett exempel på en policy för att fatta kloka beslut, men 
enligt Hernqvist är detta inte någon garanti för att undvika att mindre bra beslut tas. Men Hernqvist 
påpekar att bankens internrevision och deras internkontroller är till hjälp att förebygga beslut som 
missgynnar banken. 
 
Information och kommunikation 
Enligt Hernqvist finns det mesta av policys och riktlinjer dokumenterade på bankens intranät. Det 
finns väldigt mycket information och det är inte alltid lätt att hitta. Informationen finns och banken 
jobbar på att paketera den på ett sätt så att användarna lättare ska kunna hitta relevant information, 
redan nu finns det en sökfunktion på intranätet. 
 

                                                 
6 Här definierat av Finansinspektionen och innebär i princip en händelse som kan bli föremål för stor massmedial 
uppmärksamhet, bidra till ryktesspridning eller på något sätt påverka bankens kunder. 
7 Principen om att ingen person ensam ska handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan.  
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För att säkerställa att information från verksamheten och uppåt i organisationen når fram har man 
genom en instruktion om just rapportering till styrelsen försökt säkerställa detta. Det är något som 
alla bolag måste göra enligt ABL, åtminstone när det gäller ekonomisk rapportering. I FSB har de 
byggt ut detta, det omfattar även hur de rapporterar alla risker som kan förekomma i bolaget, hur de 
vill ha det rapporterat, hur rapporteringens ska se ut, vilka slutsatser de ska kunna ta och hur ofta 
rapporteringen ska ske. Allt som ska till styrelsen passerar automatiskt bolagsledningen. All 
kommunikation nedåt går däremot via bankens ”kommunikationsmotorväg” intranätet, i speciella 
fall kommunicerar de dock direkt via olika riktade insatser. 
 
Bolagsstyrningsrapporten tycker Hernqvist är bra, det handlar om kommunikation och det kan vara 
information som i årsredovisningen som kan vara svår att ta till sig för den som inte är insatt i det 
väldigt branschspecifika språket. Det gäller att paketera informationen och göra den mer 
lättillgänglig. 
 
”Sanningen ligger i betraktarens ögon och om någon tycker att rapporterna inte är tillräckligt 
tydliga är det även så.” (Hernqvist, 2005) 
 
På frågan om man redan i årsredovisningen för år 2004 kan se någon påverkan av koden säger 
Hernqvist att de kanske har försökt att bli lite tydligare i viss kommunikation av den interna 
kontrollen och kanske även i viss dokumentation av inte bara intern kontroll utan även av till 
exempel bolagsordningen. På frågan om banken använder sig av något etablerat ramverk för intern 
kontroll berättar Hernqvist att de använder sig av COSO och att det kan vara ett exempel på 
förändring av kommunikationen, att banken faktiskt kommunicerar ut att de jobbar efter detta 
internationellt erkända ramverk och använda sig av COSOs definitioner och språkbruk för att bli 
ännu tydligare. 
 
Uppföljning 
Hernqvist är övertygad om att förändringar kommer att fortsätta ske inom internkontroll, inte på 
vilket sätt, men det kommer att fortsätta utvecklas. Det som är bra är att bolagen kanske upptäcker 
exempelvis ineffektivitet eller dubbelarbete då de tvingas gå igenom hela verksamheten. En tydlig 
förändring som har skett de senaste åren är att det har gått från att följa instruktioner till punkt och 
pricka mot mer titta på de övergripande målen. Är bolaget tillräckligt effektivt, hur använda 
resurserna på bästa sätt och vad för det med sig för risker, det är också en del av kontrollen. 
 
Förändring och förbättring 
På det stora hela har det inte varit någon förändring av den interna kontrollen utan det är bara 
dokumentationen som har blivit tydligare, banken har inte tidigare dokumenterat på det sätt de nu 
måste göra när det gäller rapportering av den interna kontrollen enligt koden. De har naturligtvis 
gjort det men inte paketerat det på rätt sätt, men tror inte att det kommer att bli något stort jobb 
eftersom informationen redan finns. För banken blev det lite mer att göra, vilket var lite störande. 
På det stora hela tror Hernqvist att det är bra eftersom de alltid kan bli bättre, man kan få bekräftelse 
på saker som görs på rätt sätt och bli uppmärksammad på om det är någon detalj som de missat. Det 
är även intressant att läsa hur kodgruppen har tänkt för även om banken är ”compliant” med vad 
som står kan de lära sig mycket av resonemanget. 
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Bilaga 3 Intervju med Robert Vikström SHB, 2005-11-17 
 
”Arne Mårtensson brukar säga att han aldrig skulle våga vara chef för en bank om han inte hade 
en stor internrevisionsavdelning. Det betecknar hur vi ser på det här.” (Vikström, 2005) 
 
Bakgrund 
Robert Vikström är jurist och har arbetat på bank sedan år 1979. För tillfället är Vikströms 
huvuduppgift att agera som styrelsens sekreterare. Vikström är även assistent till bankens 
ordförande, Arne Mårtensson. Vikström har varit involverad i koden då Arne Mårtensson ingick i 
den av Erik Åsbrink ledda kodgruppen. Mårtensson har varit väldigt aktiv i kodarbetet och 
Vikström agerade bollplank för honom under den processen. Vikström har varit mycket involverad i 
bankens arbete med koden. 
 
SHB tillämpar väldigt mycket av det som sägs i koden sedan långt tidigare och enligt Vikström är 
de flesta bestämmelserna i koden en självklarhet för ett stort börsnoterat bolag. Styrelsen i banken 
är medveten om att koden tillämpas i banken sedan första juli år 2005. SHB är inne i en process 
under hösten år 2005 att pricka av att de följer alla bestämmelser i koden, vilket de enligt Vikström 
gör. 
 
Vikström berättar att det är han, chefsjuristen, VD och ordförande (beroende på ärendet är även 
andra personer ibland inblandade) som brukar behandla ”compliencefrågor”, nya regler och 
bestämmelser som banken måste ta del av. Så var det även i arbetet med koden. 
 
Kontrollmiljön 
 
”Vi har ju inga maskiner eller fabriker så det här är ju bara siffror. Tacka sjutton för att vi då är 
måna om att ha en god intern kontroll och att det är a och o i en bank.” (Vikström, 2005) 
 
Bank är en av de mest reglerade och kontrollerade företagsformer som finns enligt Vikström som 
menar att det inte finns någon annan bransch som slår bankerna när det gäller intern kontroll. 
Vikström beskriver en bank som en balansräkning, med på tillgångssidan utlåning till allmänheten 
och på skuldsidan inlåningsmedel från allmänheten, lite obligationer och övrigt samt lite kapital. 
Bland det viktigaste som styrelse och ledning arbetar med i SHB är att banken skall vet hur den ser 
ut och var den har sina tillgångar och skulder berättar Vikström. 
 
Bankernas tillsynsmyndighet är FI som granskar verksamheten. En stor del av den finansiella 
lagstiftningen är riktad mot banker. SHB arbetar enligt Vikström på följande sätt: dels finns det ett 
externt regelverk med rapporteringsskyldighet till myndigheter och till riksbanken. Sedan så har 
banken externrevisorer, två revisionsbolag för säkerhets skull. 
 
Styrelsen har ett paket med arbetsordningar och instruktioner. Det är viktigt på styrelsenivå att 
besitta en instruktion för VD som i sin tur har instruktioner till övriga i banken. Kreditinstruktioner 
är ett exempel på riktlinjer som styrelsen sätter. Enligt Vikström är utlåning bland det viktigaste 
som banken gör och att banken har kontroll på utlåningen genom vilka limiter, alltså olika nivåer, 
för vad exempelvis en kontorschef får låna ut och vad en regionbank får låna ut. SHB har policys 
för hantering av operativa risker. Marknadsrisker innefattar bland annat räntrisker och valutarisker. 
För risker som reglerar vilka risker personalen som handlar med värdepapper får ta finns en 
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finanspolicy som styrelse sätter och som VD sedan detaljstyr. Styrelsen beslutar om 
informationspolicys, etiska riktlinjer och internrevisionsriktlinjerna. 
 
”Policys sätts på styrelsenivå och sedan kommer på motsvarande sätt VDs instruktioner och VDs 
policys som han delar ut sen är man ju nere på de enskilda affärsområdena som har 
instruktionssamlingar som ofta finns direkt i vårt intranät. Så ungefär är strukturen.” (Vikström, 
2005) 
 
Redovisningen är en viktig del som ligger över alltsammans enligt Vikström. SHB har en 
ekonomiavdelning som sitter på toppen av alla redovisningsfunktioner i hela banken och allt 
aggregeras dagligen. Det är ett ständigt maskineri som jobbar kring redovisning och intern och 
extern rapportering. Därför är den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen integrerad i 
verksamheten enligt Vikström. 
 
Riskbedömning 
De störta riskerna i SHB är kreditrisker, betalningsrisker, finansiella risker och operativa risker. 
Kreditrisker är de största riskerna en bank tar genom att det är en så stor del av tillgångssidan som 
ligger i utlåning. Utlåning sker via kontor och kontoret är ansvarigt för att hantera kreditriskerna. 
SHB riskklassificering grundar sig på intern rating av motparter. Utgångspunkten för detta är att 
motpartens återbetalningsförmåga bedöms och graderas. För privatpersoner och enskilda 
näringsidkare sker graderingen enligt en enställig betygsskala med fem betygsklasser för friska 
krediter samt en betygsklass för fallerade krediter. För övriga motparter sker gradering enligt en 
tvåställig betygsskala där vardera skalan innehåller fem betygssteg. Betygen avser dels motpartens 
risk för finansiella påfrestningar, dels motpartens motståndskraft vid finansiella påfrestningar.  
 
Internratingmodellen enligt Basel II blir ännu mer detaljerad. Ratingen bidrar till att ge en samlad 
blick av bankens krediter som till största delen hanteras ute på kontoren. Det finns även en 
regionbanksledning med en kreditledning som kontrollerar övergripande samt en central 
kreditavdelning i Stockholm som även bereder de ärenden som styrelsen skall besluta om. Kontoren 
har en viss kreditlimit, regionbanken en och vid alla ärenden över 300 miljoner tas beslutet av 
styrelsen. Arbetet med riskbedömning såg ut på detta sätt även innan koden.  Som en följd av Basel 
II måste SHB binda kapital för operativa risker. Desto mindre operativa risker SHB har desto 
mindre kapital måste bindas. 
 
SHB arbetar med hantering av operativa risker i det dagliga arbetet. Internrevisionen har en viktig 
funktion då de spårar att det inte finns någon som sitter och mörkar något i banken enligt Vikström. 
Det är väldigt lite pengar SHB förlorar på detta sätt och Vikström kan inte minnas någon stor 
händelse som inträffat de senaste tio åren. Det har alltid varit en självklarhet att arbeta med 
operativa risker och arbetet kommer inte att förändras till en följd av koden. 
 
Kontrollaktiviteter 
Kostnadskontroll används som en kontrollaktivitet och varje kontor i banken är ett resultatställe. 
Enligt Vikström är det räntabiliteten som är sporren på kontoren då kontoren tilldelas kapital och 
det inte är möjligt att vara kontorschef år efter år och alltid ligga sämst till gällande räntabiliteten. 
Förebyggande kontrollaktiviteter är att ha bra verktyg, regler och policys enligt Vikström vilket han 
anser att banken har. Många av rutinerna i banken är självstyrande och självkontrollerande. Alla 
system som banken använder för sin verksamhet har inbyggda kontrollfunktioner och systemet 
säger ifrån vid otillåtna kommandon. Systemen är starka kontrollfunktioner och styrmedel och 
dataavdelning arbetar kontinuerligt med att förbättra dessa. 
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Information och kommunikation 
Det finns en instruktionsstruktur från styrelse till VD, från VD till chefer och från chefer nedåt. Det 
finns även en intern regelsamling som alla får ta del av. Styrelsen har bestämt vilket typ av 
rapportering de vill ha från verksamheten. Styrelsen får framförallt rapporter om VaR8 som 
redovisas varje månad samt om operativa risker och kreditrisker. Varje anställd får ”mål och medel” 
som är en skrift som innehåller företagets policys. SHB arbetar inte med något etablerat ramverk för 
intern kontroll utan arbetar efter deras egna ramverk. 
 
Uppföljning 
Vid rapporterade brister så är det chefen för kontoret som skall åtgärda dessa. Om brister inte 
åtgärdas så för internrevisionen vid den årliga granskningen in det på sin lista över ”ej åtgärdade 
fel”. De allvarligaste bristerna går även externrevisorerna igenom och styrelsen får även en 
förteckning över sådant som inte ser bra ut. Ibland går problemen inte att lösa utan ett nytt system 
måste byggas för att åtgärda problemen. 
 
Förändring och förbättring 
Den största förändringen är det nya kravet på styrelsens rapport och SHB kommer att titta på FARs 
vägledning. På grund av att banker är så hårt reglerade har de enligt Vikström redan informationen 
som koden kräver och det är egentligen bara sättet att redovisa den på som är förändringen. Redan 
när de började diskutera koden i banken insåg de att den inte skulle påverka banken speciellt 
mycket. 
 
Vikström anser att det är bra att Sverige fått en bolagskod då detta är viktigt för förtroendet i 
näringslivet. Detta förtroende har varit utsatt för en attack både i Sverige och i utlandet, vilket inte 
är bra för företagen. Det är enligt Vikström viktigt när man verkar i andra länder att kunna peka på 
att man följer en kod, då det är en form av kvalitetssäkring. Vikström ser det som en möjlighet att 
den interna kontrollen i företagen stärks ytterligare. Då företagen blir större och därmed svårare att 
överblicka och styrelser har insett att de har ett ansvar då de kan bli skadeståndsskyldiga eller åka i 
fängelset så menar Vikström att kraven från styrelsenivå på bättre kontroller ökar. Styrelsen vill 
enligt Vikström känna att det de är ansvariga för även sköts. Både myndigheter, styrelse och ägare 
ställer hela tiden större krav vilket bidrar till att den interna kontrollen ökar anser Vikström samt att 
den tekniska utvecklingen underlättar kontrollen. 

                                                 
8 VaR (Value at Risk) - Mått på den uppskattade marknadsrisken i en värdepappersportfölj, baserat på historiska 
samband och variationer i marknadsvärdet för olika tillgångar i portföljen.  
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Bilaga 4 Intervju med Marie Ekström SEB, 2005-11-29 
Bakgrund 
Marie Ekström är jurist på SEB och arbetar på Koncernstab Juridik med koncernens juridik, 
bolagsjuridik för moderbolaget, corporate governance samt koden. Koncernstab Juridiken arbetar 
bland annat med styrelsen och VD. Ekström har arbetat på SEB sedan början av år 2000. Ekström 
har varit väldigt involverad i bankens kodarbete eftersom hon är den som arbetar mest med 
corporate governance inom juristenheten. 
 
SEB har varit intresserad av koden och vad som skulle komma ut av den redan från början. SEB är 
medlem i Bankföreningen, som var en av remissinstanserna för koden. Ekström var där med i den 
arbetsgrupp som diskuterade koden. Redan när första utkastet kom så utförde SEB en benchmark, 
där de undersökte hur mycket de redan följde av kodens bestämmelser. 
 
Kontrollmiljö 
De etiska värderingarna ser SEB som viktiga. SEB har väldigt mycket instruktioner och policys 
gällande de viktigaste reglerna som styrelsen lägger fast. Det finns också sådana som VD beslutar 
om. Dessa kommuniceras ner i organisationen. De har också policys som rör exempelvis 
pennigtvätt Det är väldigt viktigt för banken att kunna vara säker på att de inte medverkar i några 
brottsliga handlingar. Ekström anser att intern kontroll av den finansiella rapporteringen är en 
relevant del i företagets verksamhetsstyrning och att det varit det även innan koden. 
 
Riskbedömning 
Risker är någonting väldigt väsentligt för SEB i och med att de är en bank. De har en särskild 
riskkontrollorganisation. Synen på risk har inte förändrats på grund av koden utan SEB har alltid 
haft bra riskhantering. De nya Basel II –reglerna medför att kapitaltäckningen bedöms enligt de 
företagsspecifika riskerna. Det som huvudsakligen har förändrats gällande den interna kontrollen är 
den rapport som skall fram enligt koden eftersom det har inte varit något krav på det tidigare. 
Liknande information har tidigare skrivits i årsredovisningen men efter kodens tillämpning måste en 
formell rapport skrivas. 
 
Kontrollaktiviteter 
SEB arbetar mest förebyggande med riskkontroller. Som komplement till budgetering och 
prognoser använder de en månadsvis rullande uppföljning som en kontrollaktivitet. En mycket stor 
del av kontrollerna sker med hjälp av olika datasystem. Det är också viktigt att kontrollera att 
systemen fungerar tillfredställande för att riskhanteringen ska kunna ses som god, till det har SEB 
en väldig stor IT-enhet. 
 
Information och kommunikation 
Styrelsen fastställer instruktioner gällande roller, ansvar och beslutsvägar i företaget. Det finns en 
arbetsordning för styrelsen och instruktioner för bankens verksamhet. I instruktionerna står det hur 
banken ska vara organiserad med olika divisioner, divisionsledningar och en verkställande ledning. 
SEB producerar en liten grön bok, som de delar ut och där de mest centrala instruktionerna finns. 
Vissa instruktioner finns även på intranätet. Inom varje division finns det en divisionsledning, som 
först samlar upp rapporter och information från sin verksamhet. Den som styr ledningsgruppen är 
den som sitter i verkställande ledningen i banken. Divisionsledningen tar upp ärenden till VD och 
VD i sin tur till styrelsen. Alla inom företaget vet vem de ska rapportera till. 
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Uppföljning 
Styrelsen och VD beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Internrevision är en oberoende 
granskningsfunktion som är direkt underställd styrelsen. Internrevisorerna sitter ute i olika delar av 
verksamheten. De kontrollerar att alla regler följs och har även kontakt med de externa revisorerna. 
SEB har också en ”compliance-organisation” som ska stödja verksamheten och tala om vilka regler 
som finns. Riskkontrollhanteringen ses också som en uppföljningsfunktion. Enligt Ekström har 
ingenting förändrats gällande uppföljningen av kontroller i och med koden. Vissa mindre ändringar 
har gjorts efter koden togs i bruk, till exempel gällande styrelsens arbetsordning och VD-
instruktionen. Som exempel nämner Ekström att styrelsens ordförande numera utses på 
bolagsstämman istället för att som förut väljas direkt av styrelsen. 
 
Förändring och förbättring 
SEB följer inte något speciellt ramverk i arbetet med intern kontroll. Ekström anser inte heller att 
den interna kontrollen har förändrats på grund av koden. Den största förändringen ligger i den 
internkontrollrapport som ska fram. I övrigt hanterar SEB sin verksamhet som de alltid har gjort. 
Ekström anser att banker hela tiden legat väldigt långt framme avseende corporate governance, SEB 
har exempelvis haft en revisionskommitté sedan många år tillbaka vilket är någonting som även 
kommer med koden. SEB har redan i förra årets årsredovisning skrivit att koden blir tillämplig den 
första juli år 2005 men att de tillämpade i stort sett alla bestämmelser redan inför bolagsstämman 
våren 2005. Endast några formella saker såsom internkontrollrapporten och styrelsens försäkran i 
årsredovisningen har inte följts tidigare. 
 
”Information finns men det är sättet att presentera den på som har förändras som en följd av 
koden.” (Ekström, 2005) 
 
Generellt menar Ekström att koden är bra för marknaden som sådan. Det finns många företag som 
inte ligger så långt fram med intern kontroll och som framförallt allt inte är så transparenta. Ekström 
tror att koden är bra för marknaden, för investerarna och i slutändan även för företagen eftersom de 
får större trovärdighet och mer riskkapital. Ekström anser att intern kontroll är otroligt viktigt och 
att det kan ske ytterligare utveckling i framtiden. Enligt Ekström ligger bankerna väldigt långt 
framme, inte bara när det gäller intern kontroll utan i alla delar av koden. SEB arbetar enligt 
Ekström med koden men de relativt små förändringarna beror på att de redan tidigare har följt alla 
reglerna. Enligt Ekström är det inte bara koden utan en stor mängd olika riktlinjer och direktiv ifrån 
EU som alla skapar merarbete i form av säkerställande av efterlevnad. Ekström upplever inte att 
koden har skapat så stora förändringar i organisationen. 
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Bilaga 5 Telefonintervju med Ulrika Danielson Lindex, 2005-12-09 
Bakgrund 
Ulrika Danielson är informationschef på Lindex. Danielson är ansvarig för bland annat externa och 
interna förhållanden samt marknadsföring. Danielson arbetar också med bolagsstyrningsfrågor och 
medverkar i årsredovisningsarbetet. Danielsson har arbetat i Lindex sedan fyra år. 
 
Redan i årsredovisningen för räkenskapsåret 2004/2005 har Lindex beskrivit hur de arbetar med 
koden. Utvecklingsarbetet pågick under år 2005. Koden i sig betyder inget nytt för Lindex, all 
information finns i princip redan och det är enbart sättet att strukturera och formalisera som har 
förändrats. På Lindex finns det en grupp som arbetar med koden och den styrs av personer från 
finans- och ekonomiavdelningen samt styrelsen. 
 
Kontrollmiljön 
Danielson upplever att den interna kulturen är bra, dock kan den alltid bli bättre. Skulle Lindex 
fråga de anställda skulle de nog säga att kulturen de sista ett till två åren har blivit betydligt mer 
tydlig där Lindex på olika sätt beskrivit hur de förhåller sig i olika frågor. Synen på ledarskap har 
även blivit bättre. Det finns en mängd olika dokument som till exempel en etikkod för etiska 
värderingar och ledningsfilosofi. Danielson menar att det blir allt mer viktigt med etik, det är viktigt 
för företagen att berätta hur de förhåller sig i olika frågor. Enligt Danielson är Lindex precis som 
andra börsnoterade företag redan väldigt reglerade. 
 
Riskbedömning 
Det finns både verksamhetsrelaterade risker och finansiellt relaterade risker inom Lindex. De för 
verksamheten betydelsefulla riskerna är de som kan relateras till modetrender, importrestriktioner, 
leverantörsrisker, konkurrenssituationen, den rådande konjunkturen samt väder- och 
säsongsvariationer. Lindex har även finansiella risker relaterade till bland annat finansiering, ränte- 
och valutakursförändringar samt risker i samband med transaktionsexponering. För Lindex är det 
viktigt att veta var dessa risker finns samt hur de skall hanteras. Svårigheter i riskhantering finns till 
exempel på grund av att vädret inte kan förutspås. Danielson anser även att förtroendeskadliga 
risker finns inom företaget. Corporate Social Responsibility är ansvarig för riskbedömningen inom 
företaget. Gruppens arbete är riktat mot frågor kring exempelvis etik, miljö och personal. 
 
Kontrollaktiviteter 
Lindex har många inbyggda system vars syfte är att kontrollera riskerna. Kontrollerna utförs 
framlänges och baklänges. Vissa av kontrollaktiviteterna är manuella men den största delen av 
aktiviteterna sköts via olika system. Det som förändrats med kontrollaktiviteterna är att de har blivit 
mer transparenta. Med detta menas att flera personer inom företaget kan ha tillgång till systemen. 
Detta i sin tur hjälper att förebygga fel i verksamheten. Som exempel nämner Danielson en 
massmedialt mycket uppmärksammad inköpsmiss som ledde till ett kraftigt försämrat resultat för 
Lindex. Om systemen redan då hade varit mer transparanta och olika avdelningar bättre hade 
kunnat kontrollera varandra skulle den här typen av fel ha kunnat förhindras. Danielson anser att 
Lindex har en tydlig struktur gällande den dagliga verksamheten. Detta gäller till exempel 
sifferhanteringen, arbetsrollfördelningen samt hur rapporteringen till styrelsen går till. Lindex har 
även en internrevisionsfunktion. 
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Information och kommunikation 
Enligt Danielson har Lindex tydliga policys. Attesträtter och beslutsvägar är tydligt definierade och 
finns dokumenterade. Det finns rollbeskrivningar och dokument om vilka befogenheter som finns 
på olika ledningsnivåer. Utvecklingssamtal är ett sätt att kommunicera dessa till medarbetare. I 
utvecklingssamtalet utgår medarbetaren ifrån sin rollbeskrivning. Det är HR-avdelningen som är 
ansvarig för att utföra samtalen. 
 
Uppföljning 
Lindex ambition är att policys ska vara det viktigaste för verksamheten. Policys och instruktioner 
måste vara korrekta då de återspeglar hela verksamheten och fel i policyn skulle påverka hela 
verksamheten. På grund av omvärldens snabba förändringstakt måste policys utvecklas och 
uppdateras hela tiden, därför är policyarbetet en ständigt pågående process. 
 
För övrigt kan man konstatera att Lindex har ett öppet klimat, skulle det finnas brister i till exempel 
ledningsarbete skulle HR-avdelningen reagera på det. Naturligtvis finns det alltid bra och dåliga 
ledare men detta försöker Lindex motverka genom lämpliga utbildningar. I butiksverksamheten 
finns en regionchef i varje region och under regioncheferna finns butikschefer. De kontinuerliga 
mötena på varje region finns för att säkerställa kommunikation mellan dessa. Med hjälp av mindre 
enheter kan eventuella brister bättre hanteras. 
 
Förändring och förbättring 
När koden introducerades var det första intrycket för Lindex att de redan följer mycket av kodens 
innehåll. Danielson anser inte att den interna kontrollen i företaget har förändrats som en följd av 
koden. Enligt henne är den interna kontrollen densamma men den har kanske blivit mer 
formaliserad på grund utav koden. Förändringen enligt Danielson ligger i att vissa frågor som förut 
varit självklara för Lindex måste i och med koden lyftas fram i den finansiella rapporteringen. 
Enligt Danielson kräver koden rapporter ”till höger och vänster”. I och med koden har Lindex lagt 
mer fokus på bolagsstyrningsfrågor i årsredovisningen. 
 
Under året 2005 har koden medfört mycket arbete för Lindex, framförallt en hel del praktiskt arbete 
i årsredovisningen. Lindex har gjort vissa små förändringar på grund av koden, till exempel valet av 
styrelseordförande, bestämmelser om vilka som skall ingå i valberedningen samt att 
mötesprotokollet skall finnas på hemsidan. Dessa förändringar anses dock vara av mindre karaktär. 
Den största förändringen ligger i styrelsens rapport om intern kontroll, som skall bifogas till 
årsredovisningen. 
 
Danielson anser att Lindex har för avsikt att följa koden så mycket som möjligt. Danielson tycker 
att kodarbetet är lätt att göra på papper men det viktigaste för Lindex är att det som står i rapporten 
stämmer överens med verkligheten. Därför är både revisorer, jurister och styrelsen inblandade i 
kodarbetet. Om de inte har hunnit åtgärda någon punkt är det bättre att tills vidare förklara bort den. 
Under året 2005 har Lindex arbetat med att registrera de för koden viktigaste punkterna. I 
årsredovisningen har Lindex samlat en tabell över alla kodens punkter, där beskrivs vilka av dessa 
som följs och vilka som förklaras bort, med efterföljande kommentar. 
 
Generellt anser Danielson att koden är bra för marknaden eftersom den medför ökad transparens. 
Danielson upplever att Lindex och andra svenska bolag är hårt reglerade genom ABL och börsens 
noteringsavtal. De är bra styrda och koden medför inte några stora förändringar i detta avseende. 
Danielson upplever att det råder ökat fokus på intern kontroll inte bara på grund av koden utan att 
tendensen syns i hela samhället, mycket på grund av de senaste årens bolagsskandaler. Åtminstone 
för år 2005 kommer Lindex att förklara bort vissa punkter av koden, till exempel kommer de istället 
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för ersättningsutskottet även i fortsättningen att ha en ersättningskommitté som bestämmer över 
ledningens ersättning. I årsredovisningen för 2005 har inte heller någon rapport om den interna 
kontrollen bifogats, utan detta sker först nästa år. 
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Bilaga 6 Intervju med Elisabeth Styf Skandia, 2005-12-09 
Bakgrund 
Elisabeth Styf är ansvarig för internrevision på Skandia och har arbetat med det sedan september år 
2004. Innan Styf började på Skandia var hon revisionschef på Telia Sonera. I Skandia rapporterar 
Styf till ett utskott i styrelsen kallat revisionskommitté som också är de som anställt henne. Skandia 
har totalt 30 revisorer. Alla sitter inte i Sverige utan Skandia består av 20 bolag och har i princip en 
internrevisor i varje bolag. 
 
Styf har under våren år 2005 suttit med i Svenskt Näringslivs referensgrupp för koden som har 
arbetat med vägledningen till internkontrollrapporten. Skandia har varit ganska dåligt med att 
påbörja kodarbetet, de har inte riktigt orkat då fokus mer har legat på skandalerna. Tanken är dock 
att det ska genomföras i projektform där CFO9 är ansvarig och internrevisionen är de som granskar. 
Inom internrevisionen har Skandia däremot tittat på vad koden innebär och försökt att identifiera 
alla processer som är relaterade till den finansiella rapporteringen. I ett försäkringsbolag eller 
sparbolag som Skandia är det många processer som är av finansiell karaktär. Skandia har 
identifierat dem och påbörjat en översiktlig granskning av hur det ser ut på kontrollsidan av dessa 
processer. 
 
Kontrollmiljö 
 
”Skandia har ändrat väldigt mycket på den här principen, kontroll har blivit viktig i och med de 
skandaler som inträffat i Skandia.” (Styf, 2005) 
 
Skandia har ett fungerande arbete när det gäller policys och riktlinjer som upprättades och 
uppdaterades i samband med skandalerna. Det finns idag ett gediget regelverk på Skandia. Varje 
policy har en ägare och en compliance officer på koncernnivå och även complianceansvariga på 
varje bolag som kontrollerar att uppdatering verkligen sker. Varje policy bryts ned i respektive 
bolag och sedan kontrolleras att alla i respektive bolag förstår dessa. Varje medarbetare måste 
skriva under ett särskilt dokument där de viktigaste riktlinjerna finns. Skandia ska publicera sina 
policys på intranätet men för tillfället finns dessa i en tjock pärm. Varje policyägare ansvarar för att 
uppdatering av policyn görs men även en central granskning av varje policy genomförs. 
 
En gång varje år får varje VD utföra en sorts självdeklaration där det ses över om bolaget följer 
riktlinjer och policys. Granskningen utförs med hjälp av checklistor som skickas ut i organisationen 
där frågor besvaras om huruvida policys följs. Resultatet presenteras sedan för styrelsen både på 
lokal nivå i varje bolag men även på global nivå för att tydliggöra hur respektive bolag ligger till. 
Sedan går internrevisionen in och utför en så kallad compliancegranskning för att se om bolagen 
verkligen gör det de uppger sig göra. Där tycker Styf att miljön är ganska bra. 
 
Skandia har delat upp governancestrukturen i styrelsen, de flesta arbetar framåtriktat men Björn 
Björnsson som även är ordförande i revisionskommitén, arbetar mycket med de gamla processerna 
där Skandia stämmer förra ledningen. Skandia har en sorts governancestruktur, där olika 
ansvarsdelar fördelas och det är compliance officer som ansvarar för detta. Policys är inte något 
som saknas numera, det har blivit bättre med det på Skandia sedan skandalerna. Det blir lite före 
och efter skandalerna och det har kanske blivit för stort fokus på kontroll. Nu försöker Skandia ta ett 
till steg och titta lite mer på effektivisering. 
                                                 
9 Chief  Financial Officer – likställs med ekonomichef  
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Riskbedömning 
Externa risker är de som Skandia har svårast att kontrollera. Skandias produkter är bland annat 
fondsparande som det läggs ett försäkringsskydd på och om den som sparar avlider får de anhöriga 
pengarna. Skandia har ett separat livbolag som är inriktat på traditionella livförsäkringar men 
Skandias huvudprodukter är sådana där kunden själv tar risken. Kunden kan också välja att enbart 
spara i fonder. Risksituationen där är kopplad till pandemin, vilket Skandia tar upp i riskrapporten. 
Scenariot att jorden skulle slås ut av fågelinfluensan anser Skandia vara en risk. Det är kanske inte 
något Styf håller med om men det är något Skandia bedömt som en risk för deras produkter. En 
annan stor risk är en allmän nedgång i ekonomin då värdet på fonder går ner vilket i sin tur innebär 
lägre intäkter för Skandia och även en mindre vilja att spara i den typen av produkter.  
 
Lagar är även något som kan påverka Skandias produkter. Skattelagstiftning gör att det är 
förmånligt att spara i pensionssparande, spararen får alltså göra avdrag på skatten. Ändras sådan 
lagstiftning eller om myndigheterna kräver ökad transparens och Skandia tvingas visa vilka avgifter 
de tar ut, kan det vara ett hot. Nu står Skandia för vad de tar ut av sina kunder och arbetar med en 
effektiv process men kortsiktigt sett kan det vara ett hot om det här krävs. Affärsrisker handlar mer 
om risken för att Skandia inte besitter en effektiv hantering i sina processer och risken för en 
avsaknad av effektiva system. Detta är risker som Skandia kan kontrollera själva. 
 
De risker som är mest väsentliga gällande den finansiella rapporteringen är naturligtvis om Skandia 
inte kan lita på de siffror som senare rapporteras. Det motverkas med bra kontroller och det är inget 
som är nytt med koden utan så har det varit sedan tidigare. Det är naturligtvis så att det som 
rapporteras måste vara riktigt och för detta ändamål finns både manuella och automatiska 
kontroller. En förtroendeskadlig risk i den här verksamheten kan vara att enskilda individer går ut 
och ger rådgivning som Skandia inte kan stå för och där kunden blir drabbad. Det måste finnas bra 
processer så att inte rådgivare eller kundtjänst säger fel saker. Det kan få effekter i form av badwill 
även om det inte kostar så mycket i det enskilda fallet. 
 
Kontrollaktiviteter 
Det finns många typer av kontroller på alla nivåer och när de granskas och kontroller utförs 
fungerar det bra och inga större avvikelser brukar uppkomma. Det är internrevisionen som granskar 
på processnivå. Från att kunden tecknar en försäkring, hur den går in i systemet, hur den bearbetas 
och så småningom när inbetalningen kommer in och när betalningen ska ut till kunden igen, den 
processen kontrollerar internrevisionen. Externrevisorerna kontrollerar att det som Skandia 
kommunicerar ut i balans- och resultaträkning är riktigt. Internrevisionen arbetar riskbaserat, de 
arbetar tillsammans med externrevisorerna och försöker identifiera de stora riskerna i de här 
processerna och gå in och granska dem. 
 
”För att vara heltäckande skulle det behövas dubbelt eller tre gånger så många som arbetar med 
det här men det måste göras på någon sorts väsentlighetskriterier.” (Styf, 2005) 
 
Information och kommunikation 
När det gäller finansiell rapportering och information och kommunikation finns det mycket policys, 
riktlinjer och manualer. Redovisningsmanualen är bra enligt Styf och finns på intranätet. Ingen ska 
behöva fundera på hur det ska rapporteras in till moderbolaget och vilka principer som gäller. 
Övergången till IFRS har inneburit merarbete men även bidragit till att redovisningsmanualerna på 
intranätet har uppdaterats. För att säkerställa informationsflödet från verksamheten och upp i 
organisationen finns det rapporteringssystem. Varje bolag rapporterar in i systemet. Styf anser att 
Skandia har ovanligt bra uppdatering av policys jämfört med tidigare arbetsplatser hon varit på. 
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Förändring och förbättring 
Den största förändringen i intern kontroll som skett i och med koden är att dokumentering måste ske 
på ett helt annat sätt. Det måste bevisas att bolaget verkligen har de kontroller de utger sig ha. Det 
har inte skett tillräckligt i Skandia ännu utan de måste gå igenom detta ordentligt. Skandia måste 
identifiera de viktigaste huvudkontrollerna i varje process och verkligen gå in och kontrollera att 
den verkligen finns dokumenterad. Kontrollen i sig har inte förändrats men dokumentationen av 
den.  
 
Styf förklarar att en person inte ska vara ensam i en stor kedja och göra flera olika moment eftersom 
en enskild individ då får för stor inblick och kan påverka för mycket. Skandia arbetar därför med 
separering av arbetsuppgifter då det förbättrar kontrollen. Det är svårt när man som Skandia består 
av många små bolag, eftersom det inom det lilla bolaget inte går att dela upp arbetsuppgifterna lika 
mycket. En person kan få göra allting men då måste kompenserade kontroller utformas exempelvis 
att någon annan kontrollerar i efterhand och godkänner. Mer sådant kanske måste införas i och med 
koden. 
 
”Skandia har börjat använda sig av COSO men det tar lite tid. COSO används för att det är ett bra 
ramverk och för att det rekommenderas i kodens vägledning att ett etablerat ramverk typ COSO 
används. Innan användes inte något ramverk för den interna kontrollen.” (Styf, 2005) 
 
COSOs ramverk tar i kontrollmiljön upp information och kommunikation som viktiga delar att 
studera i företaget. Det har Skandia inte tidigare gjort, åtminstone inte gällande den finansiella 
rapporteringen. Om kodarbetet görs på rätt sätt kan det bli positivt. Arbetet med SOX däremot 
uppfattar många att det har spårat ut och att det inte har gett något utan bara kostat pengar enligt 
Styf. Förhoppningsvis blir arbetet med koden lite intelligentare och kan på så sätt vara en möjlighet 
att effektivisera företagens processer, att hitta ett bra förhållningssätt och inte bara utföra kontroller 
för kontrollernas skull. Skandia har bestämt att de skall förhålla sig till koden som en möjlighet att 
effektivisera processer. 
 
Styf tror inte att Skandia det första året kommer att förklara bort några av kodens punkter, utan 
istället säga att det inte finns något som tyder på att kontrollerna inte är på plats. Skandia har börjat 
arbeta med att inventera och dokumentera kontrollerna.  
 
Styf menar att Skandia kommer att lägga sig i mitten någonstans och inte sticka ut för mycket 
eftersom koden inte är det som är mest intressant för Skandia för tillfället. Styf tycker det är positivt 
för internrevisionen att intresset för de finansiella flödena har ökat. Tidigare har Skandia fokuserat 
på de operationella flödens men nu har Skandia även börjat fokusera på de finansiella flödena. 
Avslutningsvis får budskapet vara att det har blivit mycket bättre och det har hänt mycket. Skandia 
har fått någon slags väckarklocka och börjat arbeta mycket med de här frågorna. Styf upplever att 
det är roligt att vara internrevisionschef eftersom det varit mycket fokus på internrevision och intern 
kontroll. 
 
 
 

 56



Bilaga 7 Telefonintervju med Tomas Lindhardt och Marcus Nord 
Capio, 2005-12-13 
 
Bakgrund 
Capio är ett sjukvårdsföretag som bildades år 1994 och företaget är börsnoterat sedan år 2000. 
Capio har sjukhus och kliniker i åtta länder. Tomas Lindhardt är ekonomi- och finanschef och har 
arbetat på Capio sedan tio år. Marcus Nord är ansvarig för koncernredovisning och är projektledare 
för arbetet med intern kontroll. Nord har arbetat på Capio sedan april år 2005 och har tidigare 
arbetat på Deloitte. 
 
Capio började arbetet med koden i april år 2005. Uppdateringar av arbetsordningar och den mer 
formella delen av koden gjordes färdigt under april och maj år 2005. Intern kontroll har alltid varit 
ett viktigt område för Capio men under tidigare perioder så har denna del i stora delar varit 
informell till karaktären. Aktuellt arbete med intern kontroll utgick ifrån två parallella riskprojekt. 
De ena utgick ifrån affärsrisker och hur Capio hanterar vardagen för att se till att på bästa sätt 
bemöta detta. När de började tränga in kodens del om intern kontroll blev det uppenbart att även om 
riskanalys är en bra väg att jobba med internkontroll utifrån, så skulle en sådan angreppssätt kräva 
för mycket resurser och inte ge önskat resultat på tillgänglig tid. 
 
Capio startade då ett nytt projekt där de fokuserade på den finansiella rapporteringen på ett helt 
annat sätt. Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är ett eget projekt och 
angreppssättet är uppifrån organisationen och ner. De väsentligaste delarna under mål, risker, 
kontroller och uppföljning är följande; Målet är att säkerställa tillförlitlig finansiell information, 
risker - var kan det gå fel i processerna?, kontroller - vilka procedurer har vi på plats för att hantera 
riskerna?, uppföljning - hur kan vi validera att kontrollerna fungerar? 
 
Capios mål med arbetet med intern kontroll är att skapa ett ramverk för bolagets interna kontroll, 
genomföra aktiviteter så de kan avge en internkontrollrapport får år 2005 och en sådan granskad av 
revisor för år 2006. Vid utgången av år 2006 skall följande ha utvärderats och genomförts, policys 
inom bolagsstyrning och intern kontroll, signifikanta risker i den finansiella rapporteringen och 
relevanta processer och deras nyckelkontroller. På sikt är målet att Capios arbete skall stärka 
internkontrollen, effektivisera och standardisera processer, etablera en stark policystruktur och att 
anpassa ERP10-systemet till policys och riktlinjer. 
 
Capio arbetar med projekt där verkställande ledningen är styrgrupp och de har ett centralt 
projektledningsteam med stöd från externa rådgivare samt en referensgrupp bestående av 
medlemmar med olika kompetens från alla affärsområden. De skall kartlägga dagens policys och 
generella risker i den finansiella rapporteringen. En pilotstudie avseende relevanta processer och 
deras nyckelkontroller genomförs. Syftet är att skapa ett ramverk för implementering och underlag 
för 2005 års internkontrollrapport. Capio har anlitat konsulter som biträtt företaget i arbetet med 
koden. 
 
Kontrollmiljön 
Capio arbetar utifrån ett antal värderingar. Värderingarna har nyligen omarbetats och innefattar 
exempelvis att arbeta med patienten i centrum, etik och moral. I arbetet med sjukvård är det oerhört 
viktigt att göra saker på rätt sätt. Värderingarna återfinns i Capios handbok som består av Capios 

                                                 
10 Enterprice Resource Planning, ett affärssystem. 
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företagsfilosofi, medicinsk ledning, Human Resources, bolagsstyrning och intern kontroll, kund- 
och partnerrelationer och verksamhetsstöd. Ansvar och befogenheter och intern kontroll finns 
integrerat i handboken och Capio arbetar med detta i det dagliga arbetet exempelvis när de gör sina 
bokslut och i arbetet med att lägga upp processer. På så sätt är den interna kontrollen av den 
finansiella rapporteringen en integrerad och väsentlig del i verksamheten. 
 
Det nya med koden som Capio inte är klara med är den formella dokumenteringen av det hela. Där 
det tydligt och formellt skall finnas en koppling mellan styrelse- och ledningsfilosofier och hur 
intern kontroll formellt kopplas ihop med verksamhetsstyrningen. Idag är den inte tillräckligt 
formell hos Capio. I Capio har man kontroll på sina budgetar, uppföljningar och analyser. Capio har 
policys och riktlinjer som säger att man skall bokföra rätt och att redovisning skall gå rätt till och de 
har en riktig bokslutsprocess. Capio arbetar med att dokumentera processer som är kopplade till 
finansiella riskområden och kontrollmiljö samt att utveckla ett standardiserat sätt att dokumentera 
inom koncernen. Dokumentationen är det som hos Capio saknas till väldigt stor del. Lindhardt och 
Nord tror att det är en vanlig situation i svenska bolag där man haft en mer informell syn på de här 
sakerna. 
 
Riskhantering 
Capio arbetar mot stora offentliga kontrakt med många små enskilda affärshändelser i botten. Bland 
Capios risker som inte har att göra med den finansiella rapporteringen återfinns risken för att 
”tumma” på kvalitén vilket kan riskera hela verksamheten då de arbetar med sjukvård. Samt risken 
för att de skulle tappa sina kontrakt. Arbetet med att upptäcka risker bedrivs förutom i det dagliga 
arbetet genom ett, parallellt med intern kontrollprojektet, riskanalys projekt som medvetet och 
aktivt arbetar med riskerna. Första matchningen har genomförts och under nästa år kommer Capio 
att vara aktivt i deras affärsområden och se hur de hanterar de här riskerna. Riskhanteringen handlar 
om att öka vissa risker i teorin och acceptera eller reducera dom. De har genomfört en sådan 
kartläggning över riskerna. Den största risken gällande den finansiella rapporteringen bedöms vara 
att redovisa intäkter korrekt. 
 
”Capio kommer att lägga till processer för att upptäcka risker som en följd av koden och arbetar i 
dagsläget med detta. Det är framförallt att arbeta på ett mer systematiskt och standardiserat sätt så 
att inget utelämnas.”  (Lindhardt, 2005) 
 
Framför allt för områden som rör legal compliance, förhållande i avtal och med kunder och 
politiska förändringar. Arbetet med operativa risker har inte direkt förändrats till följd av koden i sig 
själv. Däremot har även detta område utvecklats mer formellt inom koncernen under det senaste 
året men då inte på grund av koden. 
 
Kontrollaktiviteter 
I Capios processer så finns exempelvis följande kontrollaktiviteter budgetuppföljning, IT-
säkerhetskontroller och kontoavstämningar. Capio arbetar med både förebyggande och upptäckande 
kontrollaktiviteter. Alla kontrollaktiviteter är inte dokumenterade. Boksluten är dokumenterade där 
det finns ett underlag och verifikationer med mera men det är inte alltid enkelt för en person som 
kommer utifrån att se hur de kom fram till slutet enligt Lindhardt och Nord. Kontrollerna finns på 
plats i företaget i stor utsträckning och Capio arbetar nu med att se till att det dokumenteras vilka 
kontrollaktiviteter som koncernen utför. 
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Information och kommunikation 
I dagsläget har Capio ett antal delegerings policys. Capio har motsvarande arbetsförordningar för 
styrelse och VD som gäller för alla deras koncernbolag. Detta gäller oavkortat vilken typ av bolag 
det är om det inte är så att det finns en lokal lagregel som säger något annat. Det finns en formell 
struktur gällande exempelvis beslutsvägar, investeringar, rapportering som delas ut från 
koncernledning till affärsområde och sedan till respektive sjukhus.  
 
Rapporteringsstruktur och manual för hur den finansiella rapporteringen skall rapporteras till 
styrelse och ledning kommer månadsvis. Den månadsvis rapporteringen processar de på koncernen 
de gör kommentarer och uppföljningar som sedan presenteras för bolagsledning och styrelse 
månadsvis. Kommunikationsvägar är kända av berörda personer då en samverkan råder mellan de 
som är berörda av denna process och dessa får detaljerad information. Det finns ofta en eller två 
kontaktpersoner i varje affärsområde som i sin tur informerar och har ansvaret att informera 
respektive person inom sitt område som behöver ha informationen. Detta sköts ganska så 
automatiskt beskriver Nord. 
 
Uppföljning 
Policys och manualer utformar Capio själva. Externa personer som jurister, revisorer och oberoende 
personer kontaktas för att stämma av att Capio uppfyller regelverk och håller sig där de skall vara. 
Vid redovisning och rapportering har de revisorer att prata med men även externa parter för att få en 
andra åsikt. De hoppas och tror att de själva har en så god kunskap att de i grund och botten tolkar 
och förstår det hela relativt bra. Beroende på vilken typ av brist som rapporteras används olika 
verktyg för att hantera dessa. Vid ett resultat- eller sifferfel så går de tillbaka för att utreda vad det 
är som har hänt och därefter rättar de till felet. Om bristen har att göra med policys eller liknande så 
ses det allvarligt och tas upp på den nivå det krävs. Capio arbetar både med självutvärdering och 
med stickprov när det gäller intern kontroll. 
 
Förändring och förbättring 
Capio arbetar övergripande och generellt med COSO idag. Den interna kontrollen i Capio har börjat 
förändrats som en följd av koden men det kommer att ske ytterligare förändringar. Den blir mer 
formell, standardiserad och dokumenterad. De kommer troligen inte att göra så mycket mera än de 
gör idag utan mest standardisera och dokumentera. Vilket leder till att den interna kontrollen blir 
mer formell. De stora förändringarna av koden kommer först nästa år anser Nord och Lindhardt och 
den största förändringen i bolagen är att det kommer att finnas en större mängd formella 
dokumenterade handlingar i respektive bolag och process kartläggningar. 
 
”Det här är en lång och tidskrävande process och i Sverige har det medvetet valts en väg som tar 
lite tid och det är ju bättre att man gör rätt saker än att bara slarva igenom någonting.” (Nord, 
2005) 
 
Capio anser att arbetet med koden kom att bli mer formellt och mer administrativtungrott än vad de 
trodde från början. Man kan ha många synpunkter på koden förklarar Nord. Koden borde bidra till 
att risken för överraskningar i de svenska noterade bolagen borde bli lägre framöver vilket på sikt 
även borde påverka värderingen positivt. Capio har ingen internrevision och har inte fattat beslut 
om huruvida de skall införa detta eller ej vilket i dagsläget innebär en förklaring och är den största 
punkt som skall motiveras. 
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Bilaga 8 Intervju med Anders Hult Deloitte, 2005-12-20 
Anders Hult är partner på Deloitte och ingick i den grupp från FAR som tillsammans med en 
arbetsgrupp från Svenskt Näringsliv arbetat fram vägledningen till styrelsens rapport om den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. 
 
Till årsredovisningen för år 2005 skall styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen bifogas. Enligt Hult finns det idag ingen praxis på området intern kontroll 
men det kommer troligtvis att finnas om några år. Företagen har tagit ett steg bakåt och väntar lite 
avvaktande på vad som ska hända och letar i dagsläget efter någon slags mittfil, de vill inte sticka ut 
och göra för mycket men inte heller vara sämre än andra. Det är troligt att företagens rapporter 
kommer att rankas, jämföras och ställas mot varandra. Insikten är låg om vad som krävs i 
internkontrollrapporten, något bolag måste kliva fram och visa hur en bra rapport ska se ut. Det 
företag som gör det kommer att få utväxling i form av bra publicitet. Vilket också kan medföra att 
andra vill följa efter och kvaliteten på rapporterna kan på detta sätt höjas. En utveckling utomlands 
är att rapporterna om den interna kontrollen blir föremål för granskning och att företagen blir 
rankade utifrån rapporterna.  
 
FARs vägledning bygger på COSOs fem komponenter. Kopplingen mellan operations, compliance 
och financial reporting är att allt som görs i företaget, till exempel en dålig affär, är en svaghet i 
verksamheten och ska synas i rapporteringen. Om en affär som kostar mycket för företaget och 
sedan visar sig vara värdelös ska detta tas upp i redovisningen till det verkliga värdet. Detta visar 
ägarna att förvaltningen av bolaget eventuellt inte sköts på bästa sätt. Delarna hänger ihop och det 
kan vara svårt att separera dem, speciellt i kontrollmiljön. 
 
”När man talar om intern kontroll kommer man alltid tillbaka till COSO.” (Hult, 2005) 
 
Styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen bör innehålla 
en inledning och en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad samt ett uttalande om 
hur den har fungerat. Granskning av intern kontroll har funnits sedan tidigare och på senare tid har 
datoriserade system underlättat och förbättrat denna granskning. Påståendet att företagen väljer en 
genomsnittlig väg istället för att bli marknadsledande inom intern kontroll kommenterar Hult med 
att när något uppfattas som auktoritärt eller är okänt brukar människor söka sig till mitten. Då koden 
är relativt ny kan det bidra till att företagen väljer att göra det som krävs men inte mer. Huruvida 
standardiserade internkontrollrapporter är ett problem kommenterar Hult med att det första året 
kommer kvalitén på rapporterna att variera.  
 
När företagen förstår betydelsen av vad koden kräver och vad god intern kontroll verkligen är 
kommer det troligen hamna högre upp på prioriteringslistan. I årsredovisningen står fakta om vad 
som verkligen hände medan internkontrollrapporten behandlar risker i större utsträckning, 
exempelvis i transaktioner som ännu inte genomförts. Det är en allmän uppfattning att det går att 
lita på årsredovisningarna men koden ökar förståelsen och skaffar bättre bevis. 
Förvaltningsrevisionen söker dåligt grundade beslut som styrelsen kan bli ansvarig för. Revisorn 
gör förvaltningsrevision och idén är att se att den interna kontrollen är god för rapportering. Även 
revisorerna har synpunkter och korrigeringar sker på vägen. Syftet med hela utvecklingen är att 
påverka den finansiella rapporteringen därför ligger fokus på intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen. Skillnaden mellan förvaltningsberättelsen och styrelsens rapport om den 
interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är att förvaltningsberättelsen är en fysisk 
produkt som avspeglar ett år där det kan finnas risker som inte realiseras då transaktionen inte 
genomförs under året. Denna risk kan visa sig först några år senare då transaktionen genomförs. 
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Vad koden tar upp gällande ägarrollen är maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande 
ledning, även största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt.  
 
I en jämförelse mellan koden och ABL har inte koden höjt behoven av intern kontroll. 3.7.1 är ett 
förtydligande om den interna kontrollen relativt ABL (8 kap 3 §) och syftar på all intern kontroll i 
verksamheten. Kraven påverkar inte direkt internkontrollrapporten eftersom den bara täcker intern 
kontroll för finansiell rapportering. Skillnaden är att koden förutsätter transparens, ju mer som 
beskrivs och förklaras i internkontrollrapporten desto bättre. Transparens förutsätts för att revisorn 
skall kunna yttra sig och ju mer som beskrivits och förklarats i internkontrollrapporten desto lättare 
blir revisorns uppgift.  
 
Intern kontroll och externa intressenter 
Välskötta bolag har högre värdering, enligt en undersökning genomförd av Deloitte år 2003 är 
investerare villiga att betala en premie för välskötta bolag. Bra ledarskap har också en inverkan på 
utvecklingen av aktiekursen, och 75 procent av intervjuade investerare angav att ett bolags ägares 
agerande och ledningens arbetsmetoder är minst lika viktiga som den finansiella utvecklingen när 
man fattar beslut om investering. Storleken på premien anses vara relaterad till bolagets transparens 
gentemot aktieägarna avseende intern kontroll och den finansiella situationen. 
 
Olika bolag har olika utgångslägen, beroende på vart bolaget är vidtas åtgärder för att nå nivå tre 
eller fyra. Hult är inte övertygad om att exempelvis bankerna har en så god intern kontroll som de 
ger sken av och att det i så fall är upp till dem att bevisa det. 
 
 

 
Figur 6, Intern kontroll – utgångsläge, (Hult, Deloitte, 2005) 

 
Internrevision 
I Sverige är kunskapen om internrevisionens avsikt väldigt låg och den interna kontrollen är väldigt 
informell. Internrevisionen utvärderar och bidrar till förbättring av bolagets riskhanterings-, 
kontroll- och styrsystem. Den stödjer även organisationen genom att identifiera och utvärdera 
betydande riskexponering och bidra till förbättring av bolagets riskhantering och kontrollsystem. 
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Internrevision är dåligt representerad i svenska bolag idag och nyttan med den är för många 
företagsledare inte självklar. 
 
Hur styrelsens rapportering går till 
 

 Styrelsen anser att den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen fungerat 
väl under räkenskapsåret 20XX 

 
 Styrelsen skall visa att det finns väl fungerande, ändamålsenliga kontroller över större 

resultat & balansposter, t ex: premieintäkter, kapitalförvaltning och löner. 
 

 Styrelsen anser att bolaget har väl fungerande system med intern kontroll för att hantera 
verksamhetsrisker. 

 
 Styrelsen ska kunna visa att det finns en struktur för att: identifiera, prioritera och hantera 

verksamhetsrisker. 
 
Hur styrelsen når dit 
Styrelsen kan använda sig av två typer av riskanalys: risk i förhållande till verksamhetsmål och risk 
i förhållande till finansiell rapportering. Inventering av befintliga policys, riktlinjer med mera och 
hur de efterlevs. De måste identifiera i vilka poster i balans- och resultaträkningen det finns risk för 
materiella fel och sedan upprätta en preliminär internkontrollrapport som målbild för arbetet. Efter 
att den första delen genomförts initialt för att inventera utgångsläget för internkontrollprojektet kan 
styrelsen gå vidare till nästa fas. 
 
I den andra fasen fastställs omfattningen av utredningen och vad som ska inkluderas. Vilka 
processer, eventuella dotterbolag, affärsområden och vilket geografiskt område som ska täckas. Väl 
dokumenterade processer behöver upprättas, som tidsplan, projektgrupp och kommunikationen till 
verksamheten.  
 
Deloitte får mest frågor om hur rapporten ska utformas. Deloitte hade väntat sig en större 
efterfrågan från företag som vill starta projekt rörande intern kontroll. Att genomföra ett sådant här 
projekt tar lång tid och rapporten ska beskriva vad som hänt under ett helt år och inte bara sista 
kvartalet. Första rapporten kommer inte att säga särskilt mycket, andra året kan företagen göra ett 
ambitiöst försök men har de börjat för sent kommer det inte finnas tillräckligt med underlag. Det är 
först tredje rapporten som faktiskt kommer att ha ett relevant innehåll. Hult anser att företagen 
borde ha påbörjat arbetet med koden och intern kontroll redan tidigare då de har vetat om koden 
sedan ett och ett halvt år tillbaka. 
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Bilaga 9 Seminarium om praktisk tillämpning av koden, 2005-11-28 
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