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SAMMANFATTNING 
 
Under de senaste åren har flera företagsskandaler ägt rum världen över, vilket har lett till att 
en utveckling mot starkare ägarinflytande i företagen tagit fart. Begreppet ”Corporate 
Governance”, vilket på svenska kan översättas till bolagsstyrning, har spridits snabbt och den 
intensiva utvecklingen på bolagsstyrningsområdet har lett till att ett antal regelverk i form av 
koder för bolagsstyrning har upprättats i många av världens länder. Sedan den 1 juli år 2005 
ska de svenska bolagen som är noterade på Stockholmsbörsens A- eller O-lista och har ett 
marknadsvärde över tre miljarder kronor följa Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Bolagsstyrningskoden har arbetats fram av Kodgruppen och är ett kompletterande regelverk 
till Aktiebolagslagen som idag reglerar de flesta bolagsrättsliga frågorna i Sverige. För att 
skapa ett bättre förtroende på marknaden och ge aktieägarna mer insyn i företagets förvaltning 
och styrning samt följa de nya regler och ramar som finns måste företagen således arbeta med 
att förbättra den interna kontrollen. Svensk kod för bolagsstyrning syftar därmed till att 
upprätta en tydligare ansvarsfördelning mellan styrelse, ledning och revisorer samt att ge 
tydligare vägledning för vad som krävs för att en god intern kontroll ska säkerställas. 
Eftersom koden inte tillämpats tidigare har det förekommit en viss otydlighet om hur reglerna 
som berör intern kontroll ska tillämpas. Denna studie har därmed syftat till att jämföra hur 
fem noterade börsbolag praktiskt arbetat för att uppfylla de principer för intern kontroll som 
anges i Svensk kod för bolagsstyrning, för att visa vilken praxis som bolagen kommer 
tillämpa inom området samt vilka skillnader som förekommer bolagen emellan. De bolag som 
deltog i studien var Axfood AB, Intrum Justitia AB, JM AB, Ratos AB och SEB AB. 
 
Denna studie är av deskriptiv form och beskriver vilka förhållanden som råder i skrivande 
stund och studien fokuserar på att beskriva hur arbetet med den interna kontrollen fortskrider 
och har förändrats i de undersökta företagen i och med implementeringen av 
bolagsstyrningskoden. Det teoretiska materialet till studien samlades in med hjälp av 
litteratur, artiklar och regelverk. Det empiriska materialet insamlades med hjälp av kvalitativa 
intervjuer som genomfördes med en eller två representanter från respektive bolag. 
 
Det finns tre specifika regler i koden som berör intern kontroll. Fokus för denna studie har 
därmed varit att se hur de olika bolagen ställt sig till dessa regler och hur de har arbetat för att 
praktiskt tillämpa dem. De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att intern 
kontroll och frågor som berör detta har stor prioritet hos företagen. En del av dem har tillsatt 
särskilda arbetsgrupper som enbart arbetar med det interna kontrollarbetet. På två av de 
tillfrågade företagen har även en särskild internrevisionsfunktion etablerats, vilket talar för att 
arbetet med intern kontroll även kommer att prioriteras och utvecklas framöver. För de flesta 
bolagen har koden inneburit merarbete men de flesta av respondenterna upplever inte att 
kodens införande har förändrat det interna kontrollarbetet i stor utsträckning. Det är mestadels 
administrationen som ökat, vilket även har varit en del av den kritik som riktats mot koden. 
 
Vid införandet av Svensk kod för bolagsstyrning kommer alla bolag att följa den vägledning 
som Svenskt Näringsliv tillsammans med FAR har arbetat fram till den mån den är tillämpbar 
på verksamheten. Vägledningen har till viss del kritiserats av respondenterna i denna 
undersökning för att inte vara tillräcklig och för att den tidsmässigt ha utkommit för sent. 
Trots detta tror flera av respondenterna att principerna för intern kontroll kommer att bidra 
positivt till verksamheten när praxis etablerats. Många av respondenterna tror även att de nya 
reglerna kommer att leda till att kodens generella syfte, att skydda ägarnas investeringar och 
bolagets tillgångar, uppnås och således förbättrar allmänhetens förtroende för näringslivet. 



BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 
 
Accountability Ansvarsutkrävande; 

Redovisningsskyldighet1  
 
Compliance Efterlevnad av externa regelverk och 

lagar2

 
Corporate Governance Det system som reglerar hur företag 

styrs och kontrolleras. Den svenska 
översättningen av termen är 
bolagsstyrning3

 
COSO The Committee of Sponsoring 

Organizations for Treadway 
Commission4

 
FAR Förening för revisionsbyråbranschen. 

Tidigare stod förkortningen för 
Föreningen Auktoriserade Revisorer5

 
IFRS International Financial Reporting 

Standards6

 
Intern kontroll En process eller ett system där flera 

aktiviteter, rutiner och riktlinjer 
samverkar, i syfte att identifiera och 
kontrollera risker7

 
NGM Nordic Growth Markets. De nordiska 

tillväxtbolagens börs8

 
SOU Statens offentliga utredningar9

 
SOX Sarbanes Oxley Act10

 
Svenskt Näringsliv Intressegemenskap som företräder cirka 

55 000 små, medelstora och stora 
företag i Sverige11

                                                 
1 Carlsson, Rolf H. Ägarstyrning s. 33 
2 COSO http://www.coso.org/audit_shop.htm 060107 
3 Svenskt näringsliv http://www.svensktnaringsliv.se/Index.asp?PN=330768&ID=1024750 051129 
4 COSO http://www.coso.org/ 051129 
5 FAR http://www.far.se/ 051129 
6 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005 s. 3 
7 Molin, H, Billfalk M. Intern kontroll för styrelseledamöter s. 3 
8 Nordic Growth Markets http://www.ngm.se/se/default.htm 060107 
9 Statens offentliga utredningar http://www.sou.gov.se/ 051129 
10 Sarbanes-Oxley http://www.sarbanes-oxley.com/ 051129 
11 Svenkt näringsliv http://www.svensktnaringsliv.se/ 051129 
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1 INTRODUKTION 
 
I detta kapitel kommer bakgrunden och problemets uppkomst att diskuteras och leda fram till 
den problemformulering som är uppsatsens utgångspunkt. Syftet med undersökningen 
kommer därefter att definieras, vilket följs av de avgränsningar som gjorts för att begränsa 
undersökningens omfång. 

1.1 BAKGRUND 
Skandaler inom globala företag som Enron, Worldcom och Parmalat har fått stor medial 
uppmärksamhet världen över. Detta har väckt en diskussion kring hur företagen styrs och 
kontrolleras12. Begreppet ”Corporate Governance”, vilket på svenska kan översättas till 
bolagsstyrning, fick sitt genombrott i USA under 1980-talet då utvecklingen mot ett starkare 
ägarinflytande i stora börsnoterade företag tog fart13. Under 1990-talet fick begreppet 
genomslag i Europa genom den så kallade Cadbury-rapporten som tillsammans med andra 
rapporter om bolagsstyrning sammanställdes till Combined Code, som utkom år 200314. 
Sedan dess har en snabb utveckling skett inom bolagsstyrningsområdet och detta har lett till 
att ett antal regelsamlingar i form av koder för bolagsstyrning upprättats i flera länder. Vissa 
gemensamma riktlinjer för bolagsstyrning har dock utarbetats på ett internationellt plan, bland 
annat inom Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och 
Europeiska Unionen (EU)15. I mars år 2004 fanns det således 122 koder i 43 länder, samt sju 
koder från olika internationella organisationer16. I Sverige kan Volvo-Renaultaffären, som 
ägde rum år 1993, ses som ett led i det ökade intresset för bolagsstyrningsfrågor i Sverige. 
Detta ledde till att nya riktlinjer, regler och rekommendationer i centrala bolags-
styrningsfrågor utkom även här17. 
 
Frågor om bolagsstyrning har i Sverige behandlats av Förtroendekommissionen. Uppdraget 
redovisade kommissionen i april år 2004 i form av betänkandet Statens offentliga utredningar 
(SOU) 2004:47 Näringslivet och förtroendet. Förtroendekommissionen bildade även en 
särskilt arbetsgrupp som kom att kallas Kodgruppen, som hade till uppgift att utarbeta en 
nationell kod för bolagsstyrning. Resultatet av detta återfinns i SOU 2004:130 Svensk kod för 
bolagsstyrning18. 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning började gälla från och med den 1 juli år 2005 och berör 
de svenska bolag som är noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista som har ett 
marknadsvärde över tre miljarder svenska kronor. De berörda bolagen rekommenderas att 
tillämpa koden så tidigt som möjligt, dock senast inför respektive bolagsstämma år 200619. 
Koden ingår även som noteringskrav på Stockholmsbörsen vilket innebär att tillämpning av 
den svenska bolagskoden är obligatorisk för bolag som är eller kommer att bli noterade på 
Stockholmsbörsen. För de utländska företag som finns noterade på A- alternativt O-listan 
tillämpas den svenska bolagskoden om det ej finns en gällande bolagskod i företagets 
hemland. Ambitionen med den svenska bolagskodens införande är att den på sikt ska gälla 

                                                 
12 ÖPWC http://www.pwcglobal.com/se/swe/ins-sol/spec-int/bolagsstyrning/index.html 050924 
13 Svenskt näringsliv http://www.svensktnaringsliv.se/Index.asp?PN=330768&ID=1024750 051129 
14 Kollegiet för svensk bolagsstyrning http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp 051226 
15 Svensk kod för bolagsstyrning SOU 2004:130 s. 4 
16 Kollegiet för svensk bolagsstyrning http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp 051226 
17 Ibid 
18 Regeringskansliet http://www.regeringen.se/sb/d/1910/a/12245 050925 
19 Se bilaga 2 
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alla företag som är noterade på Stockholmsbörsen och de mindre företagen kan redan idag 
välja att tillämpa koden. En tidigare tillämpning kan vara förtroendeingivande på 
marknaden20. Det har även varit viktigt för Kodgruppen att poängtera att den svenska koden 
för bolagsstyrning ska förbättra bolagsstyrningen genom en utvecklad självreglering. 
Gruppens ambition med koden har därmed inte bara varit att kodifiera god sed för 
bolagsstyrning, utan även att flytta fram positionerna och utveckla bolagsstyrningen ännu 
mer21. 
 
Det övergripande ansvaret för att förvalta Svensk kod för bolagsstyrning har idag Kollegiet 
för Svensk kod för bolagsstyrning, vars huvudsakliga uppgift är att främja en god utveckling 
av bolagsstyrning i svenska börsbolag. Dess arbete innefattar även att följa tillämpningen och 
debatten inom området, sammanställa och analysera erfarenheter från den praktiska 
tillämpningen, följa lagstiftning och reglering inom bolagsstyrning både i Sverige och i andra 
länder samt att genomföra förändringar av koden och kommunicera detta till berörda 
aktörer22. Kollegiet består idag av ordförande, vice ordförande och tio andra ledamöter som 
tillsatts av Föreningen för god sed på värdepappersområdet23. 

1.2 DISKUSSION OCH FORMULERING AV PROBLEMET 
Mycket av den problematik som uppkommit i diskussionen om hur bolagsstyrningen kan bli 
bättre grundar sig i att aktieägarnas insyn i bolagets förvaltning och styrning varit för dålig. 
En grundpelare i de koder för bolagsstyrning som nu framarbetats är därför vikten av en ökad 
insyn i bolaget för aktieägarna24. Idag är en majoritet av det svenska folket aktieägare, direkt 
eller indirekt, och berörs därmed av hur de svenska börsbolagen förvaltas. Samhället i stort är 
också beroende av att de stora börsbolagen och näringslivet sköts på ett korrekt sätt25. Den 
problematik som förekommit i vissa bolag och som kan hänföras till hur bolaget styrts har 
framförallt resulterat i ett urholkat aktieinnehav för aktieägarna och förtroendet för de som 
förvaltar börsbolagen har som en naturlig följd av detta sjunkit26.  
 
En annan problematik som väckts i och med de skandaler som skett och den diskussion som 
förts är hur ansvar, på engelska uttryckt accountability, utkrävs och hur ansvarsfördelningen 
mellan styrelse och ledning ska se ut. Med accountability menas att styrelse och 
företagsledning är ansvariga för företagets verksamhet och att de ska kunna ställas ansvariga 
för denna27. I den svenska koden för bolagsstyrning finns därför ett avsnitt som kodifierar 
ägarrollen och ägaransvaret. 
 
För att skapa ett bättre förtroende på marknaden och ge aktieägarna mer insyn i företagets 
förvaltning och styrning samt följa de nya regler och ramar som finns etablerade måste 
företagen arbeta med att förbättra den interna kontrollen28. Den svenska koden är nära 
förknippad med den brittiska Combined Code och den amerikanska Sarbanes-Oxley Act 
(SOX)29. I dessa regelverk för bolagsstyrning ställs stora krav på välutvecklad, tydligt och 

                                                 
20 OMX http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se/index.aspx?lank=114 050925 
21 Svensk kod för bolagsstyrning SOU 2004:130 s. 2 
22 Kollegiet för svensk bolagsstyrning http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000083.asp 051226 
23 Kollegiet för svensk bolagsstyrning http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000075.asp 051226 
24 Carlsson, Rolf H. Ägarstyrning s. 26 
25 Svensk kod för bolagsstyrning SOU 2004:130 s. 2 
26 Brandinger, R. Det nya styrelsearbetet s. 75 
27 Carlsson, Rolf H. Ägarstyrning s. 33ff 
28 Brandinger, R. Det nya styrelsearbetet s. 136ff 
29 Molin, H, Billfalk M. Intern kontroll för styrelseledamöter s. 2 
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fullständigt dokumenterad intern kontroll30. Vid upprättandet av den svenska koden har därför 
erfarenheter och praktisk tillämpning för intern kontroll hämtats från dessa och andra länder31. 
 
Problematiken kring intern kontroll och ansvaret för denna kan inte ses som ny. Att styrelsen 
ansvarar för företagets interna kontrollarbete är djupt förankrat inom den svenska 
aktiebolagslagen (ABL). Det som skiljer koden från tidigare reglering är dock kravet på 
extern rapportering kring företagets organisation av den interna kontrollen och en redovisning 
av hur väl denna har fungerat. Svensk kod för bolagsstyrning syftar därmed till att en 
tydligare ansvarsfördelning mellan styrelse, ledning och revisorer upprättas liksom tydligare 
vägledning för vad som krävs för att en god intern kontroll ska säkerställas32. 
 
Eftersom Svensk kod för bolagsstyrning är ett nytt regelverk som inte tillämpats tidigare har 
det förekommit viss otydlighet kring hur den interna kontrollen ska upprätthållas och hur 
rapporten om den interna kontrollen ska vara utformad. Svenskt Näringsliv och FAR har 
arbetat fram en vägledning för koden men för dem har det varit svårt att vägleda då det är nu 
som praxis etableras. Problematiseringen i denna studie har därmed varit:  
 
Hur kommer företagen praktiskt att tillämpa de principer i Svensk kod för bolagsstyrning som 
behandlar den interna kontrollen? 

1.3 SYFTE 
Studien syftar till att jämföra hur ett mindre urval noterade börsbolag praktiskt arbetat för att 
uppfylla de principer för intern kontroll som anges i Svensk kod för bolagsstyrning, för att 
visa vilken praxis som kommer tillämpas inom området och vilka skillnader som förekommer 
bolagen emellan. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Studien avgränsades till att endast undersöka noterade företag i Stockholmsregionen som var 
berörda av kodens införande. Denna avgränsning gjordes på grund av att det skulle vara 
möjligt att genomföra personliga intervjuer med representanter från de bolag som visade 
intresse att vara med i undersökningen, antalet bolag sattes till fem. 

                                                 
30 Larsson, L-O. Corporate Governance och hållbar affärsutveckling s. 97ff 
31 Molin, H, Billfalk M. Intern kontroll för styrelseledamöter s. 2 
32 Ibid s. 4 
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2 METOD 
 
I detta kapitel kommer först författarens vetenskapssyn och förförståelse att diskuteras. 
Därefter redogörs för skillnaden mellan kvantitativ respektive kvalitativ metod och vilken av 
dessa metoder som valts i denna undersökning. Efter en kritisk granskning av denna förs en 
diskussion om hur undersökningen förhåller sig till uppställda kvalitetskriterier. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för de källor som använts i undersökningen samt en kritisk 
granskning av dessa. 

2.1 VETENSKAPSSYN 
Vetenskapen grundar sig i ett ifrågasättande och en problematisering. Genom att genomföra 
ett vetenskapligt arbete eftersträvas därmed att förstå och klargöra det fenomen som forskaren 
valt att studera. Ifrågasättandet och problematiseringen ger en möjlighet att betrakta 
verkligheten ur olika synvinklar och ifrågasättandet blir därmed medlet för att nå förståelse. 
Genom att utforma ett nytt perspektiv att se på verkligheten och ställa detta mot insamlat 
material kan forskningsfronten föras framåt och vetenskapens strävan att bidra till nytt 
kunnande uppfylls33. 
 
Forskaren som ska formulera det vetenskapliga problemet besitter alltid, medvetet eller 
omedvetet, en viss förförståelse för det ämne som valts att studeras. Det finns två delar av 
förförståelse, dels den teoretiska uppfattningen som forskaren vill utmana och dels den 
alternativa teoretiska uppfattningen med vilken forskaren avser ersätta alternativt komplettera 
den tidigare uppfattningen. Med förförståelse menas ”i ljuset av vad som redan är känt eller 
kunde förväntas” och det är i mötet av forskarens förförståelse av verkligheten och 
verkligheten som forskaren uppfattar denna, som den vetenskapliga problemformuleringen 
har sitt ursprung. Ett vetenskapligt problem kan därmed definieras som ”skillnaden mellan vår 
förförståelse och verkligheten så som vi uppfattar den”34. Förförståelsen bygger således på 
tidigare kunskap, erfarenhet och värderingar vilket styr inriktningen på det som forskaren valt 
att studera35.  
 
Förförståelsen i denna studie bygger på tidigare akademiska studier inom ekonomi och 
juridik, artiklar, tidigare forskning, material från föreläsningar samt nationella och 
internationella rekommendationer och standarder inom redovisning. Förförståelsen 
tillsammans med intresset har styrt inriktningen på det vetenskapliga problem som författaren 
valt att studera och följaktligen fört fram till nedan valda metod. 

2.2 METODVAL 
Eftersom Svensk kod för bolagsstyrning introducerades i juli år 2005 är det arbetet med att 
tillämpa koden som studien vill belysa. Detta är därför en deskriptiv undersökning där studien 
beskriver de förhållanden som råder just nu36. Typiskt för en deskriptiv studie är också att 
undersökningen begränsas till att endast undersöka någon eller några aspekter av det fenomen 
som intresserar. Dessa aspekter försöker forskaren beskriva detaljerat och grundligt men även 
aspekternas samband undersöks37. Denna studie fokuserar på att beskriva hur arbetet med den 

                                                 
33 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 12f 
34 Ibid s. 14 
35 Gustavsson, B. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 119 
36 Patel, R, Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder s. 13 
37 Ibid s. 13 
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interna kontrollen är utformat och hur det kommer att fortskrida i de undersökta företagen, i 
och med implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Den metod forskaren väljer att använda i sin undersökning är hur forskaren gör för att besvara 
sina frågeställningar. Det som förenar vetenskapsteorin med den konkreta metoden är 
metodologin, vilket är det tänk och de principer som är utgångspunkten för forskarens sätt att 
arbeta38. Det har länge funnits en motsättning mellan en kvantitativ och kvalitativ metod där 
det naturliga valet för naturvetare varit att använda sig av kvantitativ forskning eftersom den 
ansågs ge precision, tillförlitlighet och möjliggörande av vetenskapligt framåtskridande. Hos 
humanister var det den kvalitativa forskningen som dominerade eftersom den ansågs ge 
känslighet, nyansrikedom och lyhördhet för materialet39. 
 
Den kvantitativa metoden har alltid funnits inom naturvetenskapen men sedan den industriella 
revolutionens genombrott har metoden även förekommit inom andra ämnesområden. När en 
kvantitativ metod används försöker forskaren kvantifiera det material som samlats in samt 
hitta mönster och samband mellan olika företeelser. Resultaten är oftast möjliga att uttrycka i 
siffror och bearbetas med statistiska tekniker. Urvalet försöker forskaren göra så represen-
tativt som möjligt för att på så sätt kunna göra generaliseringar. Kvalitativa metoder är ett 
samlingsnamn för de metoder som inte är kvantitativa. Exempel på kvalitativa metoder är 
djupintervjuer och fältstudier. Idag används kvalitativa metoder inom alla samhällsvetskapliga 
och humanistiska ämnesområden och det forskare önskar uppnå genom att använda sig av 
denna metod är att förstå vilka kvaliteter och egenskaper en företeelse har för att kunna förstå 
företeelsen i sig40. 
 
Det är svårt att dra en skarp gräns mellan dessa två metoder eftersom det oftast förekommer 
inslag av båda två i en undersökning. Det blir således forskningsproblemet som avgör var 
forskaren bör lägga betoningen mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Metoden är således 
ett medel och inte ett mål i sig41. I denna undersökning kommer betoningen att ligga på 
kvalitativ metod eftersom ämnet kräver mer djupgående intervjuer med respondenterna än vad 
som skulle vara möjligt att genomföra med hjälp av en standardiserad intervjuenkät. 

2.2.1 INTERVJU 
Det finns många sätt att insamla information för att få problemställningen besvarad42. I denna 
studie valdes att genomföra personliga intervjuer med respondenterna. Frågeställningar vid 
insamlandet av det empiriska materialet bör alltid utformas med utgångspunkt i den teoretiska 
problematiken43. När frågor används som verktyg för att samla in informationen är det viktigt 
att beakta hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren gällande frågornas utformning och 
följd, det vill säga vilken grad av standardisering som frågorna har. Det är även viktigt att 
beakta i vilken utsträckning frågorna kan tolkas fritt beroende på intervjupersonens inställning 
och tidigare erfarenheter, detta kallas grad av strukturering44. Intervjuerna som genomfördes i 
denna undersökning hade en hög grad av standardisering eftersom en intervjumall användes 
och frågorna ställdes i samma ordning till varje intervjuperson. Detta gjordes för att det vid 

                                                 
38 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 103ff 
39 Ibid s. 113 
40 Ibid s. 114 
41 Ibid s. 115f 
42 Patel, R, Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder s. 63 
43 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 23 
44 Patel, R, Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder s. 71 
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studiens slut skulle vara möjligt att jämföra och generalisera bland svaren45. I Bilaga 1 finns 
den intervjumall som användes. Under intervjuerna ställdes även andra frågor som 
förtydligade eller kompletterade den ursprungliga frågan i intervjumallen. Frågorna kan sägas 
vara helt ostrukturerade eftersom det fanns hur mycket utrymme som helst för 
intervjupersonen att utveckla svaret46. En fråga i intervjumallen innehöll dock påståenden där 
respondenten skulle placera företaget ihop med det alternativ som respondenten tyckte stämde 
bäst överens med verkligheten. Intervjufrågorna e-postades ut ett antal dagar innan intervjun 
till de respondenter som önskat det, för att respondenten skulle ha möjlighet att förbereda sig. 
 
Min avsikt var att varje intervju skulle pågå i cirka 30-40 minuter. I början av varje intervju 
tillfrågades respondenterna om det var möjligt att banda intervjun för att den skulle kunna 
återges på ett så tydligt och utförligt sätt som möjligt vid nedskrivningen av den. Alla 
respondenter gav sitt samtycke till detta, vilket gjorde det möjligt att fokusera på det 
respondenten sa och ställa följdfrågor snarare än att skriva ner svaren på frågorna. När 
intervjuerna skrivits ned och textredigerats skickades de till respektive respondent för 
godkännande, innan publicering. Detta gjorde det möjligt för både intervjuaren och 
respondenterna att korrigera eventuella missförstånd och fel som uppkommit under intervjun 
alternativt efterarbetet av denna. 
 
Målet med varje intervju var att undersöka hur företagen anpassat sig för att leva upp till 
kodens regler, det vill säga hur de gått tillväga vid den praktiska tillämpningen av kodens 
regler för intern kontroll. Vid kodens införande var det totalt 78 bolag som berördes av dess 
införande. Av dessa bolag kontaktade jag slumpvis de som hade sitt säte i Stockholm för att 
på så sätt kunna genomföra personliga intervjuer med representanter från de bolag som visade 
sig intresserade av att delta i min undersökning. Jag skickade en förfrågan till bolagen via e-
post där jag förklarade syftet med studien och vad som avsågs med undersökningen. 
Förfrågan gick ut till ett tjugotal företag och eftersom målet för studien var att undersöka fem 
bolag genomfördes intervjuer med de fem bolag som först visade ett intresse att delta i 
undersökningen. Valet av de representanter som deltog i undersökningen gjordes av 
företagen. 

2.2.2 METODKRITIK 
Anledningen till att i huvudsak kvalitativ metod valdes för denna studie var att ämnet och de 
frågor som utarbetats kring problematiseringen krävde mer utförliga svar än en enkät med 
fasta svarsalternativ hade kunnat ge. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer blev det 
därmed också möjligt för respondenten att fritt tolka och besvara frågorna utan att vara 
begränsad till fasta svarsalternativ eller utrymme, vilket också kan ses som en av de största 
fördelarna med denna form att söka empiriskt material. En annan fördel med att genomföra 
intervjuerna personligen var att en mer personlig kontakt skapades med intervjupersonen till 
skillnad från om intervjun hade genomförts via telefon eller om respondenten fått fylla i ett 
skriftligt formulär47. 
 
Nackdelen med denna metod är dock att den tagit mycket tid. Varje genomförd intervju 
varade i 25-60 min och därefter lades cirka en till två timmar på efterarbete av intervjun då 
bandet lyssnades av, intervjun skrevs ner och textredigerades. En annan nackdel med att 
använda kvalitativa intervjuer var att det på grund av tidsbrist inte var möjligt att genomföra 
intervjuer med ett större antal bolag för att på så sätt kunna generalisera mer bland svaren. 
                                                 
45 Patel, R, Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder s. 72 
46 Ibid s. 72 
47 Gustavsson, B. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 50 
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Min personliga uppfattning är dock att det var ett bra val att använda kvalitativ metod i denna 
undersökning. Denna studie hade inte haft samma omfattning med lika uttömmande svar om 
den inte genomförts med hjälp av personliga intervjuer. Med en standardiserad enkät som 
skickats ut via e-post eller post är min uppfattning att svaren hade varit kortare och inte lika 
beskrivande och förklarande som vid en personlig intervju. Det hade då blivit svårare att 
analysera de svar som samlats in. 

2.3 KVALITETSKRITERIER 
För att vara säker på att de konkreta frågor forskaren formulerat, med utgångspunkt i 
problemformuleringen, verkligen mäter det som frågorna avser att mäta kan undersökningen 
ställas mot ett antal kvalitetskriterier för att se hur undersökningen förhåller sig till dessa48.  

2.3.1 RELIABILITET 
Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i en undersökning, mäter i vilken utsträckning ett 
empiriskt mått innehåller slumpmässiga mätfel. Sådana fel kan uppkomma på grund av många 
olika anledningar, exempelvis genom felkodning av data, missförstånd i frågeformulär 
alternativt fel i registerdata. Reliabiliteten handlar även om huruvida en mätprocedur 
genererar samma resultat vid upprepade mättillfällen. Reliabiliteten kan därmed även 
definieras som reproducerbarheten i mätningar49. Om de upprepade undersökningarna, 
genomförda av andra undersökare, visar på samma resultat visar undersökningen god 
intersubjektivitet. Reliabiliteten kan även undersökas genom att till exempel genomföra 
ytterligare en intervju med samma person för att på så sätt minska sannolikheten att yttre 
faktorer påverkat svaren då intervjun först genomfördes50. 
 
För att en hög reliabilitet skulle uppnås i undersökningen användes diktafon vid intervjuerna 
för att inget viktigt av det som sades under intervjun skulle förloras. På så sätt blev det möjligt 
att flera gånger lyssna igenom intervjun och kontrollera att all information, som var relevant 
för studien, kommit med. Genom att använda diktafon blev det även möjligt att minska de 
missförstånd och alternativa fel som kunde ha uppstått vid bearbetningen av data. Att skicka 
den sammanställda intervjun för godkännande till respondenten för att ytterligare en gång 
säkra att intervjun blivit korrekt återberättad, gav även det studien en hög reliabilitet. 

2.3.2 VALIDITET 
Validitet kan definieras som graden av att undersökningen verkligen mäter det den avser att 
mäta. Om detta förhållande råder uppnår undersökningen hög validitet. Graden av validitet 
kan mätas på flera olika sätt, i huvudsak används dock kriterievaliditet och begreppsvaliditet. 
När forskaren använder olika operationella definitioner för samma teoretiska begrepp, innebär 
detta att han eller hon använder sig av kriterievaliditet. Kriterievaliditeten anses som hög om 
resultaten av forskning blir desamma oavsett vilken operationell definition som används. 
Begreppsvaliditet innebär att forskaren skapar en hypotes där det som forskaren avser att 
undersöka finns med. Genom att använda sig av de olika operationella definitionerna kan 
forskaren pröva hypotesens riktighet51. 
 
För att få ett så korrekt mätinstrument som möjligt och därmed förhöja validiteten i studien 
inhämtades så mycket information som möjligt innan frågorna i intervjumallen formulerades. 
                                                 
48 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 107 
49 Gustavsson, B. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 55f 
50 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 111f 
51 Ibid s. 108ff 
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Under vissa frågor i intervjun besvarade respondenten mer än det som själva frågan avsåg, 
vilket många gånger gav ett mer uttömmande svar med bakomliggande förklaring. För att 
undersökningen skulle uppmäta en så hög validitet som möjligt gjordes dock en sållning i det 
material som inhämtats vid intervjuerna och som föll utanför intervjumallen. 

2.3.3 GENERALISERBARHET 
Forskaren kan med hjälp av två olika sätt generalisera utifrån sina resultat: teoretisk 
(deduktiv) generalisering alternativt statistisk (induktiv) generalisering. Teoretisk 
generalisering genomförs genom att pröva en hypotes som är logiskt härledd från teorin. 
Hypotesen prövas sedan och en falsifiering (påvisande om felaktighet) alternativt verifiering 
(påvisande om sanningsenlighet) av den kan ske. Falsifieras hypotesen minskar 
trovärdigheten för teorin. Verifieras den däremot, stärks tilltron till teorin52. 
 
Det var till viss del svårt att generalisera bland de givna svaren då detta var en liten studie 
som endast omfattade fem bolag. Företagen är verksamma inom mycket olika branscher vilket 
kan vara förklaringen till att de tillämpar kodens regler på olika sätt. Varje bolag har olika 
mängder resurser att avsätta och de har alla kommit olika långt i sitt arbete med den interna 
kontrollen, vilket gjorde det svårt att dra några generella slutsatser om det som undersökts. Å 
andra sidan är alla de undersökta bolagen några av Sveriges största bolag och de berörs alla av 
samma reglering, vilket talar för att de undersökta bolagens svar även finns representerade 
bland andra aktörer på de undersökta bolagens respektive marknader. 

2.4 LITTERATUR OCH DATAINSAMLING 

2.4.1 TEORETISKT MATERIAL 
Det teoretiska materialet i studien är främst hämtat från litteratur med anknytning till ämnet 
bolagsstyrning. Data har även inhämtats från artiklar, regelverk och tillgänglig information på 
Internet. De sökord som användes vid sökningen på Internet var bland andra bolagsstyrning, 
Svensk kod för bolagsstyrning, intern kontroll och internrevision. 

2.4.2 EMPIRISKT MATERIAL 
Det empiriska materialet i denna undersökning består till största del av den information som 
insamlats via intervjuerna. Företagsinformationen har hämtats från respektive bolags 
årsredovisning för verksamhetsåret 2004. 

2.4.3 KÄLLKRITIK 
För att kunna bedöma om fakta och personliga upplevelser är sannolika är det viktigt att 
förhålla sig kritiskt till de dokument och de källor som använts i studien53. Inom den klassiska 
källkritiken tillämpas tre krav. Samtidskravet beaktar iakttagelsen eller erfarenheten av det 
som sägs och denna bör ligga så nära inpå det inträffade i tiden som möjligt54. Det teoretiska 
materialet i denna undersökning är dagsaktuellt eftersom problematiseringen berör Svensk 
kod för bolagsstyrning som introducerades i juli år 2005. Informationen om dess regelverk är 
därmed nyligen uppdaterad gentemot det utvecklingsarbete som bedrivits kring koden. 
Undersökningens problematisering berör dock även tidigare frågor om styrelsearbete och 
ägarstyrning med mera, vilket gjorde att även äldre litteratur kunde användas vid 
utformningen av referensramen.  
 
                                                 
52 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 80 
53 Patel, R, Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder s. 64 
54 Gustavsson, B. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 85 
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Det andra kravet berör huruvida det finns tendenser i materialet som gör att forskaren har 
anledning att tro att berättarens iakttagelser och den verklighetsbeskrivning som görs 
medvetet har förvrängts till egen fördel55. Eftersom mycket av den litteratur som använts i 
undersökningen överlappar varandra och beskriver liknande ting finns det ingen anledning att 
tro att denna skulle ha varit felaktig eller förvrängd på något sätt. Det är mycket svårt att göra 
en bedömning av huruvida respondenternas verklighetsbeskrivning stämmer överens med den 
som föreligger men eftersom dessa personer var de som var mest insatta i problematiseringen 
och således fick representera bolaget, finns det ingen anledning att tro att deras beskrivning ej 
skulle överrensstämma med företagets generella uppfattning av problemet.  
 
Det tredje kravet, det så kallade beroendekritiska kriteriet, går ut på att forskaren bör granska 
om det förekommer ett beroende av någon annan källa. Till skillnad mot oberoende källor så 
förstärker inte detta vederhäftigheten hos verklighetsbeskrivningen56. Återigen finns det ingen 
anledning att tro att den litteratur eller det empiriska material som använts på något sätt skulle 
vara beroende av någon annan källa. Den mesta av litteraturen om bolagsstyrning var dock 
skriven av en eller ett fåtal författare vilket gjorde att innehållet skulle kunna ha varit 
subjektivt vinklat om författaren endast valt att i sin bok ta upp det som han eller hon ansåg 
vara extra viktigt eller ansågs representera den egna åsikten. Det empiriska materialet kan 
således även det vara vinklat om respondenten valt att beskriva verkligheten utifrån företagets 
interna regler och policys istället för att beskriva den utifrån egen praktisk erfarenhet. Även 
om många frågor i denna studie ville undersöka företagets sätt att tillämpa Svensk kod för 
bolagsstyrning så fanns det en del frågor som var direkt ställda till intervjupersonen om 
dennes personliga inställning och svaren till sådana frågor bör inte vara beroende av en annan 
källa. 
 
 
 
 

                                                 
55 Gustavsson, B. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 85 
56 Ibid s. 85 
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3 TEORETISK OCH PRAKTISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel kommer först begreppet bolagsstyrning att definieras och relateras till den 
ägarstruktur som finns i Sverige. Den svenska definitionen kommer även att jämföras med 
begreppets innebörd ur ett internationellt perspektiv. Sedan kommer de tre reglerna som 
reglerar intern kontroll i Svensk kod för bolagsstyrning att förklaras och kopplas till 
upprättandet av god intern kontroll, rapporteringen av denna liksom bedrivandet av 
kontrollarbetet. 

3.1 DEFINITION AV BEGREPPET BOLAGSSTYRNING 
Corporate Governance är nära besläktat med ordet ”ägarstyrning” som internationellt sett 
tolkas på många olika sätt. I EU:s rapport om de europeiska koderna för Corporate 
Governance från år 2002 tolkas ägarstyrning på detta sätt57:  
 
”Begreppet innefattar de mekanismer genom vilka ett aktiebolag är styrt och kontrollerat”.  
 
I den svenska koden tolkas begreppet på ett liknande sätt och ägarstyrning handlar därmed om 
samspelet mellan ägare, styrelse och verkställande direktör. Begreppet innefattar dock inte 
företagsledningens handlande och verksamheten under ledningen. I Sverige har vi valt att 
kalla koden Svensk kod för bolagsstyrning, där ordet bolagsstyrning valts för att markera just 
detta, att koden handlar om ägare, styrelse och verkställande direktör och inte om bolagets 
ledning och verksamheten där under58. Den tydliga roll- och maktfördelningen som finns 
inom svensk bolagsstyrning mellan ägare, styrelse och företagsledning är till stor del 
lagstiftad i svenska ABL. Lagen utgår ifrån att dessa tre roller är tydligt skilda från varandra 
och att de ej bör blandas ihop. I ABL identifieras de fyra bolagsorganen: bolagsstämman, 
styrelsen, verkställande direktören och revisorerna vars inbördes uppgifter och relationer 
beskrivs i Figur 159. 
 

 
                              Figur 1: De fyra bolagsorganen enligt ABL60
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57 Brandinger, R. Det nya styrelsearbetet s. 41 
58 Ibid s. 41 
59 Ibid s. 39 
60 Ibid s. 40 
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I Sverige är det ägarna som ytterst bestämmer, vilket de gör genom bolagets högsta organ 
bolagsstämman61. Ägarna har en mycket viktig roll för företagets utveckling i en fungerande 
marknadsekonomi. För att kunna skapa ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv krävs 
en fungerande kapitalmarknad där det ges möjlighet att investera lånekapital och riskkapital i 
företagen. Ägarna förser inte bara näringslivet med riskkapital utan de bidrar även till 
effektivitet och förnyelseförmåga i enskilda företag. De bidrar således även till näringslivet 
som helhet genom sitt inflytande i bolagsstämman liksom vid köp och försäljning av aktier62. 
 
För att skapa den viktiga dynamiken i näringslivet krävs att det finns en mångfald bland 
aktieägarna som har olika placeringsinriktning, tidshorisont och riskbenägenhet. Genom att 
ägarna utövar sin makt i bolagsstämman bidrar detta till att maktbalansen mellan ägare, 
styrelse och ledning främjas i bolaget. För att en sund maktbalans ska bibehållas är det även 
viktigt att ägare med stora aktieinnehav inte missbrukar sin ägarmakt liksom att aktieägarna 
med minoritetsposter inte missbrukar sina minoritetsrättigheter till skada för bolaget och 
övriga aktieägare63. 

3.2 BOLAGSSTYRNING UR EN INTERNATIONELL SYNVINKEL 
Den svenska koden för bolagsstyrning liknar i huvuddrag de koder som utvecklats i andra 
länder världen över. På grund av annorlunda ägarstruktur, traditioner samt lagstiftning och 
annan reglering som finns på området i Sverige finns det vissa beaktanden som gjorts vid 
upprättande av den svenska koden. Det är främst gentemot den anglosaxiska modellen, vilken 
kommit att dominera den internationella utvecklingen på områden, som den svenska 
bolagsstyrningen har vissa särdrag64. 
 
I svenska bolag domineras ägandet oftast av en eller ett fåtal större ägare. Ägarna i dessa 
bolag är oftast mycket aktiva i sin ägarroll och tar ansvar för bolaget genom att exempelvis 
engagera sig i styrelsearbetet65. Ägarstrukturen skiljer sig markant mot den typiskt 
anglosaxiska modellen då många bolag i Storbritannien och USA har en starkt splittrad 
ägarbild. På grund av den mer utvecklade kapitalmarknaden och en annan ägarstruktur ägs de 
flesta av dessa bolag till mer än 90 procent av små aktieägare66.  
 
Ett annat särdrag gentemot den anglosaxiska företagsstrukturen som berör stora publika 
företag är styrelsens sammansättning. ABL kräver att den styrande och den verkställande 
makten till viss del är personligt åtskild. Det innebär att verkställande direktör och 
styrelseordförande ej får vara samma person i svenska publika företag. I de flesta svenska 
börsbolags styrelser finns det heller inga styrelseledamöter som samtidigt ingår i bolagets 
högsta ledning, förutom den verkställande direktören. Styrelserna i de svenska bolagen utgörs 
ofta av personer som har anknytning till de stora ägarna i bolagen och endast ett fåtal 
styrelseledamöter är därför oberoende från de stora ägarna i bolaget67. I Storbritannien och 
USA finns inte dessa maktfördelningsaspekter. Där är det fullt möjligt för företagsledningen 
att utgöra majoriteten av styrelsen och det finns även möjlighet för den verkställande 

                                                 
61 Brandinger, R. Det nya styrelsearbetet s. 40 
62 Svensk kod för bolagssyrning SOU 2004:130 s. 10 
63 Ibid s. 10 
64 Ibid s. 7 
65 Ibid s. 7 
66 Brandinger, R. Det nya styrelsearbetet s. 44 
67 Svensk kod för bolagssyrning SOU 2004:130 s. 8 
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direktören att vara styrelseordförande i samma bolag. I dessa länder är det således 
företagsledningen som tenderar att ha ett maktövertag68. 

3.3 SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 
Att bolagen har ett spritt ägande kan öka risken att de inte drivs i enighet med ägarnas 
intressen. Företagsledningen kan istället ha egna intressen vad det gäller avkastningskrav, 
risktagande, ersättningar och finansiell struktur. För att minimera risken för intressekonflikter 
har koder för bolagsstyrning införts i många länder världen över, för att komplettera den 
nationella lagstiftning som redan finns inom området69. 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning vänder sig främst mot aktiemarknadsbolag som har en 
bred ägarspridning, det vill säga bolag som är noterade på börs eller auktoriserad 
marknadsplats. Det bör dock nämnas att bolagsstyrning är lika viktig i stora som små 
aktiemarknadsbolag. Idag är koden införd hos bolag på Stockholmsbörsens A- och O-lista 
men ambitionen är att koden framöver ska tillämpas på börsens samtliga bolag. Fördelarna 
med att fördröja införandet av koden i dessa bolag är att erfarenhet kan utvinnas då koden 
börjar tillämpas praktiskt. Eventuella modifieringar som behövs kan då göras innan 
tillämpningen av koden breddas till att även inkludera de mindre företagen. De större bolagen 
har vid denna tidpunkt även hunnit utveckla system och rutiner för att på ett kostnadseffektivt 
sätt kunna tillämpa koden, vilket de små bolagen sedan kan dra nytta av. På detta sätt bärs 
kostnaden för kodens införande av de större aktiebolagen. Kodgruppen rekommenderar dock 
att implementeringen av koden bör ske tidigare om möjligt, eftersom de är övertygade om att 
detta ses som ett kvalitetsmärke som allt fler marknadsplatser och bolag kommer att finna 
angeläget70.  
 
Koden är en del av självregleringen i svenskt näringsliv och den bygger på principen ”comply 
or explain” vilket på svenska kan översättas till ”följ eller förklara”. Detta innebär att företag 
som i huvudsak följer koden kan avvika från dess principer, om det ges en förklaring till 
varför en avvikelse har gjorts. Det avgörande för vad som kan anses som god bolagsstyrning 
är således vilka motiv som finns för avvikelsen. Genom principen ”följ eller förklara” läggs 
kraven på en allmän nivå som kan väntas leda till god bolagsstyrning samtidigt som en 
flexibilitet skapas då alla bolag är olika. De bolag som inte kan ge en rimlig förklaring till 
varför de valt att avvika från kodens regler riskerar att få ett försämrat förtroende på 
kapitalmarknaden, vilket i sin tur kan leda till ett lägre bolagsvärde71. 
 
Kodens regler ska ses som ett kompletterande regelverk till ABL:s regler för bolagsstyrning 
och i största mån har koden utformats så att den ej ska överlappa den lagstiftning som redan 
finns. I Sverige finns det idag även en relativt omfattande självreglering som återfinns bland 
annat i Stockholmsbörsens, Nordic Growth Markets (NGM:s) och AktieTorgets noteringskrav 
och noteringsavtal, Näringslivets Börskommittés regler, Aktiemarknadsnämndens uttalanden 
samt FAR:s regelverk. Koden ska här ses som en påbyggnad även på detta område. Reglerna i 
koden ska främst ses som anvisningar för de svenska bolagen och dess styrelse men vissa 
regler riktar sig även till bolagsstämman, revisorerna samt den verkställande direktören då 
dessa organ förutsätts vara en del av bolaget72. 

                                                 
68 Brandinger, R. Det nya styrelsearbetet s. 44 
69 Kollegiet för svensk bolagsstyrning http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp 051225 
70 Svensk kod för bolagssyrning SOU 2004:130 s. 5 
71 Ibid s. 6 
72 Ibid s. 6f 
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3.3.1 REGLER FÖR INTERN KONTROLL 
Svensk kod för bolagsstyrning behandlar fem olika områden i sitt regelverk, dessa är: 
bolagsstämma, tillsättning av styrelse och revisor, styrelse, bolagsledning och information om 
bolagsstyrning. Det finns tre specifika regler i koden som beskriver hur den interna kontrollen 
ska behandlas, vilka återfinns i avsnitt 3.7 i Svensk kod för bolagsstyrning. De tre principerna 
beskriver hur god intern kontroll ska upprättas, rapporteras och bedrivas. Dessa principer är73: 
 
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.” 

3.4 INTERN KONTROLL 
Intern kontroll definieras generellt sett som en process genom vilken företagets styrelse, 
ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås på 
följande områden74: 
 

 Ändamålsenlighet och effektivitet i verksamheten 
 Tillförlitlighet till den finansiella rapporteringen 
 Efterlevnad av tillämpbara lagar och förordningar 

 
Den interna kontrollen grundar sig i den såkallade kontrollmiljön, vilken är den kultur som 
styrelse och verkställande ledning utgår ifrån och som skapar disciplin och struktur för de 
aktiviteter som ingår i processen. Dessa aktiviteter innefattar en riskbedömning som 
bolagsledningen fastställt, kontrollaktiviteter för att förebygga, upptäcka och korrigera fel och 
avvikelser, system för intern- och extern information och kommunikation samt uppföljning i 
alla led för att säkerställa kvalitet i processen75. 
 
Styrelsens skyldighet att se till att den interna kontrollen fungerar och kontinuerligt hålla sig 
informerad om och utvärdera systemet för intern kontroll bygger på den lag som finns 
specificerad i 8 kap 3§ ABL76. Lagen säger att styrelsen77: 
 
”skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt”.  
 
Det är dock ingen av de svenska bolagsrättsliga lagarna, det vill säga ABL, bokföringslagen 
eller årsredovisningslagen, som anger några detaljerade regler om intern kontroll78. 

                                                 
73 Svensk kod för bolagssyrning SOU 2004:130 s. 18 
74 COSO http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm 051102 
75 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning s. 2 
76 Svernlöv, C. Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning s. 95 
77 FAR’s samlingsvolym 2004 del 1 s. 38 
78 Svernlöv, C. Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning s. 95 
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Kodens regler om intern kontroll syftar till att anpassa styrelsearbetet i de svenska 
börsbolagen till utvecklingen av internationella standarder på området. Från många håll tycks 
dock inte reglerna ha varit tillräckligt tydliga och Kodgruppen har därför fått ta emot 
önskemål om ytterligare förtydligande och vägledning vad det gäller reglerna om intern 
kontroll. En tydligare definition av begreppet intern kontroll och en tydligare beskrivning av 
internrevisorns ansvar för den interna styrningen och kontrollen, är de önskemål som 
efterfrågats mest. Anledningen till att Kodgruppen inte utvecklat reglerna ännu mer är att de 
anser att intern kontroll är ett område där praxis bör få tid att utvecklas och växa fram. På så 
sätt hoppas gruppen få fram goda förebilder för hur rapporteringen och granskningen ska ske. 
Kodgruppen utesluter dock inte att ytterligare förtydliganden kan komma att göras av 
reglerna. Otydliga regler lämnar fritt tolkningsutrymme för bolagen som ska implementera 
Svensk kod för bolagsstyrning och i och med detta tog Svenskt näringsliv och FAR på sig 
ansvaret att arbeta fram en vägledning för hur bolagen ska tolka och tillämpa ramverket79. 
 
Alla företag har olika mognadsnivåer för huruvida de har möjlighet att genomföra interna 
kontroller som sedan kan utgöra tydlig och reviderbar information i en bolagsstyrnings-
rapport. Det finns fem olika stadier av mognad för företagen vad det gäller möjligheten att 
genomföra god intern kontroll. Dessa är80: 
 

1. Ej tillförlitliga kontroller: Oförutsägbar miljö där interna kontrollrutiner i princip är 
obefintliga liksom att företaget saknar grundläggande kontroller. 

2. Informella kontroller: Kontrollrutiner är befintliga men de tillämpas dåligt av 
personalen. Rutinerna är dåligt dokumenterade och personberoendet är därför högt. 

3. Standardiserade kontroller: Kontrollrutiner är befintliga och tillämpas av personalen 
men uppföljning av utfört arbetes kvalité är obefintlig. 

4. Övervakande kontroller: Standardkontroller som regelbundet testas och anpassas till 
verksamheten finns, dessutom sker kontinuerlig rapportering till ansvariga chefer. 

5. Optimala kontroller: Helt integrerade interna kontrollrutiner som regelbundet 
kontrolleras och där ledningen ständigt utvecklar och förbättrar kontrollerna. 

 
I fas ett till tre finns ett tydligt behov av förändrade rutiner och förbättrad kontroll. Tillstånd 
fyra ses som acceptabelt men det är tillstånd fem som är optimalt och därmed bör eftersträvas 
av företagen81. 
 
Ett system för intern kontroll behövs i alla företag. Ett utvecklat system för intern kontroll 
motverkar både avsiktliga och oavsiktliga fel som gör att det dagliga arbetet ger fel i 
redovisningen, de ekonomiska rapporterna och beslutsunderlagen, vilket kan leda till förluster 
och minskad effektivitet i bolaget. Det är viktigt att system för intern kontroll utvecklas och 
anpassas till varje enskild verksamhet. De flesta konstrollsystem består av kontroll av att 
redovisningen är anpassad till verksamheten, att rapportsystem ger en korrekt bild och 
signalerar om fel finns samt att bokslut följs upp för varje period. Ofta kontrollerar systemet 
även att en utpräglad ansvarsfördelning finns liksom att det finns ett logiskt system för att 
godkänna samtliga transaktioner som görs82. Ett ramverk för intern kontroll underlättar även 

                                                 
79 Svernlöv, C. Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning s. 96 
80 Larsson, L-O. Corporate Governance och hållbar affärsutveckling s. 98f 
81 Ibid s. 99 
82 Svernlöv, C. Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning s. 95f 
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både den interna och externa kommunikationen och gör det möjligt att dra slutsatser om 
ändamålsenlighet, effektivitet och funktionalitet83. 

3.4.1 COSO-MODELLEN 
Det ramverk för intern kontroll som har fått den största spridningen världen över är Internal 
Control – Integrated Framework, även kallad ”COSO-modellen” som lanserades år 1992 av 
The Committee of Sponsoring 
Organizations for Treadway 
Commission (COSO)84. Denna 
organisation bildades 198585 och 
i den företräddes många olika 
intressekategorier, inklusive 
näringslivet, vilket gjorde att 
organisationens ramverk fick en 
bred förankring86. Att använda 
modellen i det interna 
kontrollarbetet innebär ett 
omfattande arbete för hela 
organisationen. Modellen ställer 
även krav på att bolagets 
styrelse, verkställande direktör 
och ledningsgrupp har beaktat 
policys samt lång- och 
kortsiktiga mål för att den ska 
kunna användas på ett effektivt 
sätt87. 
                                                                     Figur 2: COSO-modellen88

 
Intern kontroll kan ses som en process som syftar till att minimera riskerna inom tre områden: 
 

 Operationellt (Operations): risker att företaget inte når sina strategiska, operationella 
och finansiella mål 

 Rapportering (Financial Reporting): risker att fel uppstår i den finansiella 
rapporteringen och i den övriga kommunikationen 

 Regelefterlevnad (Compliance): risker att verksamheten inte lever upp till de externa 
lagar och regler som finns  

 

                                                 
83 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 2 s. 1 
84 Ibid s. 1 
85 Larsson, L-O. Corporate Governance och hållbar affärsutveckling s. 97ff 
86 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 2 s. 1 
87 Larsson, L-O. Corporate Governance och hållbar affärsutveckling s. 97ff 
88 COSO http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm 051102 
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Enligt COSO-modellen kan den interna kontrollen uppdelas i fem komponenter som är 
kopplade till de tre ovannämnda riskområdena89: 
 

 Kontrollmiljön (Control Environment) 
 Riskbedömning (Risk Assessment) 
 Kontrollaktiviteter (Control Activities) 
 Information och kommunikation (Information & Communication) 
 Uppföljning (Monitoring) 

3.4.1.1 Kontrollmiljön 
Denna komponent kan sägas utgöra basen för intern kontroll och den innefattar den kultur 
som styrelsen och den verkställande ledningen vill kommunicera och utgå ifrån90. 
Kontrollmiljön påverkar således den övergripande kontrollstrukturen och ligger därmed även 
till grund för de fyra andra komponenterna91. Komponenten omfattar framförallt integritet och 
etiska värderingar, kompetens, ledningsfilosofi och ledarstil, organisationsstruktur, ansvar och 
befogenheter, personalpolicys och rutiner. Tillsammans skapar denna disciplin och struktur 
för övriga komponenter. En viktig del av kontrollmiljön är också att beslutsvägar, 
befogenheter och ansvar är tydligt definierade och att dessa kommuniceras i hela 
organisationen mellan alla olika avdelningar. För en effektiv kontrollmiljö är det även viktigt 
att interna policys, riktlinjer, manualer och koder omfattar alla, för företaget, väsentliga 
områden och att dessa styrningshjälpmedel ger vägledning till beslutsfattare i 
organisationen92. 

3.4.1.2 Riskbedömning 
Risker för fel eller avvikelser kan uppstå på många olika ställen i den finansiella 
rapporteringen, exempelvis i datainsamlingen, i samband med databearbetning eller vid 
bedömningar och justeringar93. I och med detta är det viktigt att ha en strukturerad 
riskbedömning så att det blir möjligt att identifiera dessa risker på bolags-, affärsenhets-, 
funktions- samt processnivå och fokusera på riskerna som finns i de allra mest väsentliga av 
dessa områden94. När styrelsen således riskvärderar är det viktigt att beakta: väsentliga balans- 
och resultatposter, processer som hanterar denna information och därmed kan säkerställa den 
interna kontrollen i dessa samt att en analys av inneboende risker i dessa processer och 
enheter genomförs95. Vid riskbedömningen beaktas även de kontrollmål som finns uppsatta 
och som stödjer de grundläggande kraven på finansiella rapporter. Sedan görs en kontinuerlig 
uppdatering av riskbedömningen för att beaktande av väsentliga förändringar som påverkar 
den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen, ska kunna göras96. 

                                                 
89 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 2 s. 1 
90 Ibid s. 1 
91 Molin, H, Billfalk M. Intern kontroll för styrelseledamöter s. 8 
92 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 2 s. 1 
93 Molin, H, Billfalk M. Intern kontroll för styrelseledamöter s. 8 
94 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 2 s. 2 
95 Molin, H, Billfalk M. Intern kontroll för styrelseledamöter s. 8 
96 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 2 s. 2 
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3.4.1.3 Kontrollaktiviteter 
Med utgångspunkt i riskbedömningen måste företaget identifiera de kontrollaktiviteter som 
ska hjälpa till att minimera riskernas konsekvenser. Kontrollaktiviteter kan ha lika karaktär 
men samtidigt uppfylla olika syften. De kan vara förebyggande eller upptäckande, manuella 
eller automatiska och företagsövergripande eller transaktionsorienterade. Exempel på olika 
kontrollaktiviteter är budgetuppföljning, tydlig ansvarsfördelning inom ekonomienheter, 
fysisk inventering av lager och IT-säkerhetskontroller97. När kontrollaktiviteterna utformas 
säkerställs att de utförs på rätt sätt och på rätt tid98. En effektiv kontrollaktivitet innehåller 
oftast två element: en policy eller rutin som beskriver kontrollens utförande och sedan själva 
utförandet av kontrollen.  I Sverige, jämfört med de anglosaxiska länderna, finns inte samma 
detaljdokumentation. En kontrollmiljö där inte alla kontroller finns dokumenterade brukar 
kallas ”informell kontrollmiljö” och det har visat sig i flera svenska företag att det kan vara 
mindre effektivt att förlita sig på informella kontroller, speciellt inom de områden där riskerna 
är som högst99. 

3.4.1.4 Information och kommunikation 
Det ställs stora krav på företagets förmåga att sprida information om rutiner och riktlinjer för 
att en god förståelse för dessa ska kunna skapas. För att säkerställa att organisationen är 
informerad om de väsentliga rutinerna och kontrollerna är det viktigt att det finns processer 
och procedurer för detta100. Genom att informations- och kommunikationsvägarna är 
ändamålsenliga och fungerar väl möjliggör detta att rapportering och återkoppling från 
verksamheten till styrelse och bolagsledning blir möjlig101. 

3.4.1.5 Uppföljning 
När verksamheten förändras blir även det interna kontrollsystemet berört och det är viktigt att 
kontrollaktiviteterna följer verksamhetens utveckling. En aktivitet som en gång varit effektiv 
kan få en helt annan innebörd då verksamheten bedrivs under andra förutsättningar. Det är 
därför mycket viktigt att styrelsen och den verkställande ledningen ser till att 
internkontrollsystemet följs upp och utvärderas. Detta kan ske genom både löpande 
utvärdering eller utvärdering periodvis. Det är heller inte ovanligt med en kombination av 
dessa102. Om företaget innehar en särskild funktion för intern revision kan även rapportering 
från denna grupp utgöra en del av uppföljningen103. 

3.5 RAPPORT OM INTERN KONTROLL 
Den andra regeln för intern kontroll i Svensk kod för bolagsstyrning säger att styrelsen varje 
år ska avge en rapport som beskriver det interna kontrollarbetet och hur väl det har fungerat 
under det senaste verksamhetsåret. Regeln säger även att rapporten ska granskas av bolagets 
revisor, vilket har kritiserats från många håll. Kodgruppen har fått ta emot många synpunkter 
på att kodens krav på den interna kontrollen och redovisningen av denna är för höga och 
därmed alltför kostnadskrävande. Detta gäller särskilt då företagen ska implementera kodens 

                                                 
97 Molin, H, Billfalk M. Intern kontroll för styrelseledamöter s. 9 
98 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 2 s. 2 
99 Molin, H, Billfalk M. Intern kontroll för styrelseledamöter s. 9 
100 Ibid s. 9 
101 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 2 s. 2 
102 Molin, H, Billfalk M. Intern kontroll för styrelseledamöter s. 9 
103 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 2 s. 2 
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regler för första gången. Kodgruppen anser dock att kritiken är missvisande och motiverar 
regeln med att värdet av styrelsens rapport begränsas om den inte granskas av företagets 
revisor, vilket visat sig genom utvecklingen i andra länder och internationella investerares 
inställningar. De tillägger även att anledningen till att en särskild rapport för intern kontroll 
och en granskningsberättelse av denna bör upprättas är att detta ligger utanför den lagstadgade 
revisionen. Kodgruppen anser även att kostnaden för att granska rapporten bör vara 
förhållandevis ringa i ett börsbolags verksamhet104. 
 
Styrelsen ska dels avge en rapport om den interna kontrollen där det ska framgå hur denna är 
organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste verksamhetsåret. Denna rapport 
ska granskas av bolagets revisor. Koden säger även att bolaget ska upprätta en särskild 
bolagsstyrningsrapport och det ska av denna framgå om den är granskad av bolagets revisor 
eller ej. Båda dessa rapporter tillsammans med revisorns granskningsberättelse ska sedan 
bifogas till bolagets årsredovisning105. 
 
I samband med att Svenskt Näringsliv och FAR beslutade att ta fram en vägledning för hur 
kodens ramverk ska tolkas och tillämpas tog de även på sig ansvaret att utarbeta ett förslag för 
hur styrelsens rapport om intern kontroll bör utformas och granskas106. Denna vägledning som 
kom att kallas ”Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
– Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning” gavs ut i oktober år 2005107. 
 
Det finns fyra allmänna principer för hur utformningen av styrelsens rapport om intern 
kontroll avseende den finansiella rapporteringen ska göras, dessa är108: 
 

 Styrelsens rapport utformas med utgångspunkt i övergripande krav på att 
informationen på ett rättvisande och väsentlighetsorienterat sätt beskriver förhållanden 
av betydelse vid bedömningen av hur den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl denna fungerat. 

 Styrelsens rapport utformas utifrån bolagets förhållanden och karaktäriseras av 
öppenhet. 

 Styrelsens rapport omfattar det senaste räkenskapsåret. 
 Styrelsens rapport utformas så att den kan läsas som ett publikt, fristående dokument 

utan korsreferenser. Vid utformningen av beskrivning och uttalande beaktas att 
rapporten har en juridisk innebörd såväl i Sverige som i andra tillämpliga 
jurisdiktioner. 

 
Vägledningen talar även om hur utformningen av styrelsens rapport ska se ut. I rapportens 
inledning ska styrelsen tala om att rapporten har upprättats i enlighet med Svensk kod för 
bolagsstyrning samt att det är styrelsen som ansvarar för bolagets interna kontroll i enlighet 
med koden och ABL. Därefter bör en beskrivning följa som på ett övergripande sätt beskriver 
hur den interna kontrollen är organiserad samt huruvida det finns en etablerad 
internrevisionsfunktion eller ej. Rapporten ska sedan avslutas med ett uttalande från styrelsen 
där de beskriver hur den interna kontrollen fungerat under verksamhetsåret och vilka brister 

                                                 
104 Svernlöv, C. Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning s. 97f 
105 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning s. 1 
106 Svernlöv, C. Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning s. 97 
107 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning s. 1 
108 Ibid s. 4 
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som finns samt hur styrelsen planerar att åtgärda dessa. I de bolag som saknar en särskild 
internrevisionsfunktion bör här även styrelsen utvärdera behovet av en sådan funktion i 
bolaget109. 

3.5.1 ÖVERGÅNGSLÖSNING FÖR ÅR 2005 
Den 15 december år 2005 gjorde Kollegiet för Svensk bolagsstyrning följande uttalande110: 
 
”Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning konstaterar att en serie omständigheter försvårar för 
många bolag att följa punkt 3.7.2 i Svensk Kod för Bolagsstyrning i sin rapportering för år 
2005. Sådana förhållanden är införandet av IFRS, svårigheter att snabbt formalisera 
företagets processer och avsaknad av riktlinjer för revisorsgranskningen. För dessa bolag 
anser Kollegiet att det är tillfyllest om styrelsen i bolagsstyrningsrapporten för 2005 med 
hänvisning till detta uttalande inskränker rapporten om intern kontroll till en beskrivning av 
hur den interna kontrollen är organiserad utan att göra något uttalande om hur väl den 
fungerat och utan revisorsgranskning.” 
 
Detta är således en övergångslösning för år 2005 för regeln om intern kontroll avseende 
finansiell rapportering, vilket var en regel som även Kodgruppen förutsåg skulle bli svår för 
företagen att leva upp till redan när den infördes, därav Kollegiets uttalande111. 

3.6 INTERNREVISION 
Även om ABL inte kräver en speciell granskningsfunktion för intern kontroll så finns det 
många bolag som har upprättat en såkallad internrevisionsfunktion som har till uppgift att 
biträda verksamhetens ledning och linjeorganisation i frågor som berör intern kontroll. Det är 
dock alltid den verkställande ledningen och linjeorganisationen som har ansvaret och det 
yttersta ansvaret bärs av styrelsen. Svensk kod för bolagsstyrning kräver inte att en sådan 
funktion ska finnas men regeln säger att företaget varje år bör utvärdera om det finns behov 
av en internrevisionsfunktion. För att det tydligt ska framgå att frågan har behandlats årligen 
ska styrelsen uppge i sin rapport om den interna kontrollen att frågan övervägts och även 
motivera sitt ställningstagande112. 
 
Av ABL framgår det även att det är styrelsen som i skriftliga instruktioner ska ange 
arbetsfördelningen mellan styrelse, den verkställande direktören och de andra bolagsorganen i 
företaget. Ansvaret och tillsynsskyldigheten som styrelsen besitter kan de ej överlåta på någon 
annan och om företaget är moderbolag i en koncern ska de inte bara se över bolagets utan 
även koncernens ekonomiska ställning113. Enlig Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar 
styrelsen likaså för bolagets interna kontroll, vars huvudsakliga syfte är att skydda ägarnas 
investeringar och bolagets tillgångar114. 

                                                 
109 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning s. 4f 
110 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Uttalande om styrelsens rapportering om intern kontroll avseende 2005 
060104 
111 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Övergångslösning för Kodens regler om intern kontroll 060104 
112 Svernlöv, C. Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning s. 98f 
113 Svenskt Näringsliv och FAR. Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 
Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning s. 1 
114 Ibid s. 2 
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4 EMPIRI 
 
I detta avsnitt redovisas det empiriska material som inhämtats via intervjuer med 
representanter från Axfood AB, Intrum Justitia AB, JM AB, Ratos AB och SEB AB. Kapitlet 
har delats in efter företag och i slutet ges en sammanfattning av hur bolagen svarat. I Bilaga 
3 finns en mer detaljerad presentation av samtliga företag. 

4.1 AXFOOD AB 
Axfood AB representerades av dels koncernekonomichefen Karin Hygrell-Jonsson som 
ansvarar för företagets ekonomi och finanser och därmed ansvarar för bland annat bokslut, 
bokslutsrapport och alla finansiella frågor. Vid intervjun närvarade även Karin Rådström 
som är koncernekonom och arbetar med konsolidering och bokslut men som nu även arbetar 
som projektledare i projektet rörande intern kontroll. 

4.1.1 INTERN KONTROLL 
För att uppnå god intern kontroll anser Karin Rådström att definitionen i koden ska följas och 
detta kräver att mer dokumentering kring intern kontroll görs. God intern kontroll innefattar 
hela kontrollmiljön, det vill säga hur styrelsen sätter ramarna för arbetet, hur arbetet praktiskt 
går till samt arbetet med att säkerställa den finansiella rapporteringen så att företaget följer 
lagar, redovisningsregler och regler för att inga interna oärligheter uppkommer, tillade Karin 
Hygrell-Jonsson. 
 
Den största förändringen för bolaget sedan kodens införande är kravet på mer dokumentation 
av det interna kontrollarbetet. Målen för detta arbete har alltid varit desamma för företaget och 
rutinerna har alltid funnits men de framkommer mer tydligt nu då de skrivs ner. Trots att den 
allt mer krävande dokumentationen kräver mer resurser kommer företaget inte att anställa fler 
personer i nuläget utan har för avsikt att klara av arbetet med befintlig personal, anser Karin 
Rådström.  
 
Axfood har sedan det blev klart att de var tvungna att följa kodens regler valt att starta upp 
projektet med hjälp av representanter från revisionsbranschen och därigenom fått hjälp att 
introducera arbetet. I det interna kontrollarbetet använder sig företaget av COSO-modellen 
eftersom den vägledning som Svenskt Näringsliv och FAR gett ut bygger på modellen, vilket 
även Karin Hygrell-Jonsson tror att de flesta företagen kommer att göra för att underlätta 
arbetet. Karin Rådström tycker att modellen och den dokumentation som görs stegvis ger en 
tydlig vägledning så att företaget kan konstatera var de ligger till i arbetsprocessen och vad 
som behöver förbättras. Modellen har precis implementerats tillsammans med arbetet att följa 
kodens regler och Karin Rådström anser att det är bra att följa ett ramverk eftersom det då blir 
lättare att se till att ingenting glöms bort. 
 
Båda respondenterna är mycket nöjda med det arbete som just nu pågår för att leva upp till de 
krav som ställs på företagets redovisning och vid intervjuns tidpunkt pågick en inventering 
utifrån de kontrollmiljöer som företaget har där de undersöker i vilka aktiviteter bolaget ligger 
bra till samt vilka aktiviteter som bör förbättras. Respondenterna tyckte att det var svårt att 
placera företagets interna kontrollarbete i en mognadsfas eftersom de inte skulle vara klara 
med projektet förrän i december, då det skulle presenteras. 
  
Hur företaget ska utvärdera och följa upp arbetet med intern kontroll har det ännu ej beslutats 
om men Karin Hygrell-Jonsson säger att mycket av arbetet med intern kontroll kommer att 
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bygga på den information som företagets ekonomihandbok redan innehåller. Denna kommer 
sedan att kompletteras med den dokumentation som behövs och där hoppas de även kunna 
presentera beslutsordningen av dokumentationen och de kontrollmoment som görs, det vill 
säga vad företaget gör och vad som kontrolleras. 
 
Karin Rådström tror att kodens krav på mer utförlig intern kontroll kommer bidra positivt till 
verksamheten och styrningen av denna så länge arbetet med koden inte lyfter bort fokus från 
den egentliga verksamheten utan hjälper till att göra bra affärer, följa upp verksamheten och 
säkra interna rutiner. Det är även viktigt, tillägger Karin Rådström, att det inte blir för 
formaliserat, detaljerat och kontrollerat. 

4.1.2 RAPPORT OM INTERN KONTROLL 
Inom företaget har det ännu ej bestämts huruvida Svenskt Näringslivs och FAR:s vägledning, 
vad det gäller upprättandet av rapporten om intern kontroll, ska följas eller ej. Det är styrelsen 
som kommer att sätta normerna för hur detta ska gå till och detta kommer att diskuteras under 
bolagets nästa styrelsemöte. Allra troligast är dock att företaget kommer att följa den 
vägledning som finns tillgänglig, menar Karin Hygrell-Jonsson. Företaget kommer dock 
enbart att göra en beskrivning över hur den interna kontrollen är organiserad och hänvisa till 
Kollegiets uttalande. Revisorerna kommer ej heller att granska rapporten. Hon tillägger även 
att det är viktigt hur rapporten om intern kontroll skrivs. Det är viktigt att ta med de 
kontrollaktiviteter som företaget saknar och därför måste den rapport som ges ut år 2005 
innehålla en plan för hur kontrollarbetet kommer att se ut nästkommande år eftersom det är då 
som uppföljning sker. 
 
Inför kodens implementering anser Karin Rådström att informationen och vägledningen inte 
varit tillräcklig utan att normgivarna ständigt återkommit till att det är nu som praxis sätts och 
att det därför är svårt att ta fram tydliga regler och riktlinjer. Därför har osäkerheten kring 
kodens implementering varit stor och det har varit svårt att avgöra vad som ska och vad som 
inte ska tas med i rapporten och hur pass detaljerat detta ska anges, då företaget vill undvika 
att kodens införande får ett lika detaljerat arbete som vad SOX kräver. 
 
Eftersom företaget har en tidig bolagsstämma och därmed är ett av de första bolagen som ska 
presentera en rapport för intern kontroll hade Karin Hygrell-Jonsson önskat att det fanns en 
mer tydlig mall över hur rapporten ska vara författad då de som upprättar rapporten inte har så 
mycket att följa. Företaget har dock sedan en tid tillbaka följt de regler som finns i koden och 
en stor del av jobbet med implementeringen är således redan gjord. Respondenterna upplever 
ändå att det till viss del kommer bli svårt att leva upp till kodens regler, då de inte vet vad som 
förväntas av företaget beträffande reglerna om intern kontroll. 

4.1.3 INTERNREVISION 
Inom företaget finns ingen speciell internrevisionsfunktion eftersom de inte anser att det 
funnits något behov av detta. Karin Hygrell-Jonsson anser att företaget har haft en tillräckligt 
bra kontroll ändå men eftersom det är styrelsen som beslutar huruvida en sådan funktion ska 
finnas eller ej är det svårt att säga om företaget kommer att etablera en sådan framöver. 
 
Slutligen tillade respondenterna att det fortfarande kommer att råda tvivel om hur pass noga 
de företag som är berörda av koden kommer att följa reglerna eftersom den inte är tvingande. 
Då det är möjligt att förklara sig ur regelverket genom ”följ eller förklara”-principen blir det 
ännu mer otydligt vilka riktlinjer som företagen ska följa för att leva upp till kraven. 
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4.2 INTRUM JUSTITIA AB 
Representant från Intrum Justitia AB var Eva Kanyuk som arbetar som bolagsjurist på 
företaget och har det övergripande ansvaret för koncernjuridiken. Hon har mestadels varit 
involverad i arbetet med de juridiska frågorna kring koden men har även tagit del av arbetet 
med kodens regler om den finansiella rapporteringen och det operativa arbetet kring koden. 

4.2.1 INTERN KONTROLL 
Eva Kanyuk anser att god intern kontroll innebär att det säkerställs att företaget uppfyller alla 
de krav som finns på bolaget från dess olika intressenter och lagstiftare. Det vill säga att 
företaget uppfyller dels de operativa kraven men även de finansiella och legala krav som 
ställs. Eva Kanyuk har inte jobbat mer än sex månader i bolaget och känner därför inte till i 
detalj hur arbetet med den interna kontrollen sett ut tidigare men hon anser att det sannolikt 
satts mer fokus på dessa frågor nu eftersom det numer finns ett uttryckt krav på att den interna 
kontrollen ska fungera väl. Eva Kanyuk tror även att det inom organisationen som helhet har 
blivit mer fokus på dessa frågor men det har inte anställts fler personer inom företaget 
specifikt för detta projekt. Eftersom behovet av juridisk kompetens har ökat har företaget nu 
Eva Kanyuk som koncernjurist med fokus på aktiemarknads- och bolagsfrågor. Eva Kanyuk 
är av uppfattningen att nya krav och regleringar såsom bolagsstyrningskoden, har bidragit till 
att tjänsten inrättats. 
 
Företagets förberedelser inför kodens införande gjordes huvudsakligen redan innan Eva 
Kanyuk började. Då arbetade företaget med en extern advokatbyrå beträffande de legala 
frågorna. Det gjordes då en översyn av hur väl företaget uppfyllde de krav som koden skulle 
komma att ställa och identifiering gjordes även av de regler som företaget ännu inte levde upp 
till. En av Eva Kanyuks första arbetsuppgifter blev därför att se till att kodens krav uppfylldes. 
Eva Kanyuk tycker att företaget hittills har lyckats bra med att uppfylla de krav som ställs, 
även om allt inte behöver tillämpas fullt ut förrän vid tiden för ordinarie bolagsstämma år 
2006. Eftersom hon inte varit ytters ansvarig för den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen är det svårt för henne att placera in företagets interna kontrollarbete i en 
speciell mognadsfas. 
 
Företagets interna kontroll grundar sig idag på COSO-modellen och den hjälper till genom att 
vara en slags ”checklista” så att alla verksamhets- och kontrollområden täcks. Denna modell 
har valts mycket på grund av att den fungerat bra för verksamheten samt för att det inte 
funnits någon annan vägledning att följa. Modellen har även setts som lämplig att använda då 
det är denna som används i Svenskt Näringslivs och FAR:s vägledning för Svensk kod för 
bolagsstyrning. Hur modellen kan tillämpas och användas inom verksamheten har diskuterats 
dels med den externa part som på uppdrag från bolaget utfört internrevisionen och dels med 
bolagets revisorer. 
 
Internrevisionen, som framtill idag utförts med hjälp av externa konsulter, följs alltid upp med 
hjälp av rapporter som både skriftligen och muntligen presenteras för arbetsgruppen för intern 
kontroll samt till företagets ekonomi- och finanschef. Sedan presenteras även rapporterna för 
företagets revisionskommitté och styrelse. Det positiva med att företaget har anlitat en extern 
part som genomför det interna kontrollarbetet är att det alltid sker en uppföljning, vilket är 
mycket viktigt för det fortsatta arbetet. 
 
Eva Kanyuk tror personligen att det är bra att mer fokus sätts på frågor inom bolagsstyrning 
och att företagen också fokuserar mer på intern kontroll och uppföljningen av denna. Hon tror 
definitivt att det kommer gagna företagen att det blir mer ordning och reda samt att det blir 
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mer transparens i organisationens arbete. Rutinerna kring kodens införande kräver dock en 
större administration som tar mycket tid men detta tror Eva Kanyuk är någonting som 
kommer att bestå under en övergångsperiod. När rutinerna fastställts och praxis finns på 
området tror hon att företaget kommer få stor nytta av arbetet. 

4.2.2 RAPPORT OM INTERN KONTROLL 
När företaget ska upprätta sin rapport om intern kontroll kommer de att följa den vägledning 
som getts ut av Svenskt Näringsliv och FAR. Detta är ett beslut som företaget har tagit 
tillsammans med bolagets revisorer. Rapporten om intern kontroll kommer även att gå i linje 
med det uttalande som Kollegiet för svensk bolagsstyrning gjorde den 15 december år 2005, 
vilket innebär att rapporten inte kommer att granskas av företagets revisor. 
 
Eva Kanyuk tycker att det har varit en del frågetecken kring koden som helhet men hon 
upplever inte att den frambringat några särskilda problem för företaget. Eftersom kodens krav 
inte är absoluta krav, utan att företaget alltid kan använda ”följ eller förklara”-principen ser 
hon inte heller att koden kan komma att skapa problem. Vad det gäller rapporten om intern 
kontroll och hur denna ska utformas anser hon att vägledningen om rapportens struktur och 
innehåll kommit för sent. Det hade varit bättre om riktlinjerna kommit tidigare eftersom 
arbetet med att upprätta företagets rapport startade långt innan den första vägledningen 
publicerades. Detta har lett till en viss frustration hos dem som arbetat med detta men vid 
intervjuns tidpunkt anser Eva Kanyuk ändå att arbetet kommit långt. Allt underlag för 
rapporten har samlats in och nu arbetar företaget tillsammans med revisorerna på ett utkast till 
rapporten som ska stämmas av med styrelsen. De som arbetar på företaget upplever att det är 
viktigt att styrelsen och revisorerna känner sig komfortabla med rapporten och även om det är 
första gången som rapporten ska presenteras tror Eva Kanyuk inte att det kommer bli några 
problem att upprätta en rapport som uppfyller kodens krav. 

4.2.3 INTERNREVISION 
Det finns inom företaget ingen särskild funktion för internrevision, utan det interna 
kontrollarbetet bedrivs sedan börsintroduktionen år 2003 av en extern revisionsbyrå 
tillsammans med bolagets ekonomi- och finanschef. Under sig har ekonomi- och finanschefen 
lokala arbetsgrupper vars arbetsuppgifter innefattar kodens införande och efterlevnad. Eva 
Kanyuk tror att det inom Intrum Justitia kommer bli mer fokus på intern kontroll i framtiden 
och att företaget kommer att avsätta mer resurser för detta men i vilken form detta kommer att 
ske kan hon inte säga nu. Genom diskussioner som förts om detta har det framkommit att den 
interna kontrollen är ett prioriterat område. 
 
Eva Kanyuk tror att intern kontroll är ett utav de viktigare verktygen för att uppnå kodens 
generella syfte eftersom detta medför en fullständig revision av företaget. Arbetet innebär att 
titta på verksamhetens alla processer och detta medför att rapporten om den interna kontrollen 
inte bara är en pappersprodukt. En granskning ger en tydlig bild av alla processer i företagets 
verksamhet och detta hjälper till att identifiera styrkor och svagheter i verksamheten, vilket 
medför att åtgärder kan vidtas för att åtgärda eventuella brister.  
 
Avslutningsvis tror Eva Kanyuk att det har funnits ett behov av ett harmoniserat regelverk för 
bolagsstyrning för att de svenska bolagen ska kunna hävda sig i den internationella 
konkurrensen liksom att göra svenska bolag mer jämförbara med internationella bolag. Hon 
tycker därför att det är en bra utveckling, även om nackdelarna är att administrationen ökat 
och medfört en stor informationsmängd. Detta tror Eva Kanyuk kan göra att det blir svårt för 
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små aktieägare att ta till sig informationen men hon tror även att detta kommer att medföra 
positiva konsekvenser i ett längre perspektiv. 

4.3 JM AB 
Representant från JM AB var Kjell Falkenström som arbetar som Operational Controller på 
företaget. Han ansvarar för bolagets verksamhetsrevision, som är ett vidare begrepp av 
internrevision, där företaget arbetar efter ett verksamhetssystem mot uppställda mål. Kjell 
Falkenström arbetar direkt under företagets verkställande direktör men även under 
revisionsutskottet och i samband med styrelsemötena ger han en lägesrapport över 
genomförda revisioner med förslag till åtgärdsprogram. Kjell Falkenström sitter även med i 
JM: s olika styrgrupper för företagets större projekt, vilka fungerar som internstyrelser. Han 
har också suttit med i arbetsgruppen som tagit fram vägledningen för Svensk kod för 
bolagsstyrning. 

4.3.1 INTERN KONTROLL 
God intern kontroll anser Kjell Falkenström uppnås bland annat med hjälp av 
verksamhetssystemet som innefattar ledningsprocesser, fastighetsförvärvsprocesser, 
projektledning, inköp, produktion, förvaltning. När systemet tillämpas är det en del av den 
interna kontrollen. För verksamhetssystemet finns ett antal affärskritiska krav uppställda och 
för att säkerställa att dessa uppfylls görs processrevisioner, vilket fem personer inom företaget 
ägnar sig åt på deltid löpande under året. Verksamhetssystemet har använts under ett antal år 
och hjälper företagets olika enheter att arbeta på ett effektivt och enhetligt sätt. Företaget gör 
även ett antal specialrevisioner kvartalsvis, bland annat fördjupade projektgranskningar, där 
de största projekten i verksamheten granskas vad gäller risker i framtagna prognoser. 
 
Hittills anser inte Kjell Falkenström att arbetet med att upprätthålla en god intern kontroll har 
ändrats i och med kodens införande men han tror kanske att det kommer att göra det 
framöver. Under de senaste 2-3 åren har den interna kontrollen och styrningen stärkts i 
företaget. Bland annat har prognosprocessen förbättrats genom införande av enhetliga 
rapporter och prognosverktyg. Prognosen ligger till grund för resultatet och eftersom företaget 
använder sig av successiv vinstavräkning har det varit viktigt att arbeta med att förbättra 
prognossäkerheten. Koden har hittills inte inneburit något betydande merarbete men en del 
kompletteringar och säkerställande av att kodens principer uppfylls har gjorts. För att 
revisionsutskottet ska få bättre inblick i verksamheten och hur dess olika processer hänger 
ihop kommer det att hållas extra möten under år 2006. Även ekonomiavdelningen ser över 
sina rutiner och hur dessa kan förbättras. Företaget försöker också se hur andra företag har 
löst samma problematik. Kjell Falkenström anser dock att många av kodens krav redan 
uppfylls. 
 
I det interna kontrollarbetet inom JM används inte COSO-modellen men rapporten om den 
interna kontrollen har byggts upp efter modellens struktur. Kjell Falkenström anser att 
företagets interna kontrollarbete idag placerar sig i mognadsfas fyra där standardkontroller 
finns och där det kontinuerligt sker uppföljning och rapportering till företagets chefer. 
Företaget strävar dock efter att uppnå fas fem. Ansvaret för internrevisionen när det gäller den 
finansiella rapporteringen delas mellan verksamhetsrevisionen och de externa revisorerna.  
 
En viktig del av uppföljningsarbetet kring företagets interna kontroller tar sin utgångspunkt i 
företagets verksamhetssystem men även projektgenomgångar inför projektstart och 
försäljningsstart har en viktig betydelse för det efterkommande uppföljningsarbetet. I JM 
används olika beslutsgrindar, där ansvarig chef tillsammans med projektledare måste uppfylla 

24 



 

vissa krav för att projekten ska få startas upp. Alla förvärv av byggrätter och 
produktionsstarter beslutas i affärsutskottet, vilket består av alla regionchefer tillsammans 
med affärsenhetscheferna (vid förvärv och produktionsstarter över ett visst belopp tas beslut 
även av koncernledning och styrelse). Uppföljning sker med hjälp av checklistor som sedan 
protokollförs. Det finns även kontinuerliga prognosgenomgångar varje kvartal där nya 
prognoser genomgås. Sedan görs också en fördjupad genomgång av större projekt där 
verkställande direktör, affärsenhetschef och regionchef deltar. Uppföljning sker även genom 
styrgruppsmöten var tredje månad samt styrelsemöten i dotterbolagen (Norge, Danmark och 
Belgien). 
 
Kjell Falkenström upplever inte att kraven på intern kontroll har utökats och han anser inte 
heller att styrelsens ansvar ser annorlunda ut jämfört med innan koden infördes. Samma 
ansvar har funnits sedan tidigare men ansvaret har ytterligare tydliggjorts. 

4.3.2 RAPPORT OM INTERN KONTROLL 
När rapporten om intern kontroll ska upprättas kommer JM att följa den vägledning som 
publicerats av Svenskt Näringsliv tillsammans med FAR. Kjell Falkenström påpekar dock att 
då vägledningen inte förespråkar något specifikt ramverk är det är upp till varje företag att 
själva skapa strukturer för intern kontroll baserad på den verksamhet som bedrivs.  
 
Kjell Falkenström har själv suttit med i den arbetsgrupp som arbetat fram vägledningen till 
koden och anser därmed att gruppen formulerat vägledningen utifrån de förutsättningar som 
funnits. Det har varit en balans mellan att inte göra vägledningen för snäv och detaljerad 
alternativt att inte göra den alltför generell med risk att det då inte ger någon vägledning alls 
Om Kjell Falkenström inte suttit med i arbetsgruppen tror han kanske att han inte skulle ha 
betraktat vägledningen som tillräckligt konkret. Det har inom arbetsgruppen för vägledningen 
även diskuterats huruvida en förändring av vägledningen kan komma att ske eller ej men detta 
lämnas öppet tills praxis har utvecklats på området. 
 
Kjell Falkenström upplever inte att det för företaget kommer bli svårt att leva upp till kodens 
principer. Han tycker att de kommit långt i arbetet och det finns redan ett förslag till 
bolagsstyrningsrapport och ett utkast för rapport om intern kontroll som skall bearbetas fram 
till offentliggörandet av årsredovisningen för verksamhetsåret 2005. Med anledning av 
kollegiets uttalande om styrelsens rapportering om intern kontroll avseende 2005, där 
Kollegiet konstaterar att en serie omständigheter försvårar för många bolag att följa punkt 
3.7.2 för 2005, anser kollegiet att det är tillfyllest om styrelsen inskränker rapporten om intern 
kontroll till en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad utan att göra något 
uttalande om hur väl den fungerat och utan revisorsgranskning. Med största sannolikhet 
kommer därför även JM att utelämna uttalandet från styrelsen. Även om bolaget kommit långt 
i arbetet är Kjell Falkenström övertygad om att företaget framöver, när praxis etablerats, 
kommer att arbeta ännu mer med att se över rutiner samt att se till att verksamheten blir mer 
enhetlig. Den främsta utmaningen för företaget blir att få de utländska dotterbolagens 
rapportering mer enhetlig med den svenska. I dagsläget arbetar dotterbolagen med egna 
ekonomi- och projektuppföljningssystem. 

4.3.3 INTERNREVISION 
Kjell Falkenström tror att principerna för det interna kontrollarbetet kommer att bidra till att 
kodens generella syfte uppnås. Det faktum att styrelsen känner ett utvidgat ansvar och att 
verkställande direktören tar ansvar för att ett mer enhetligt arbete utförs och att 
kontrollaktiviteter etableras bidrar till att ägarnas tillgångar skyddas. Kjell Falkenström 
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påpekar dock hur viktigt det är att rapporterna inte bara blir en pappersprodukt som ser 
likadana ut i alla företag eftersom kodens syfte då faller och hans förhoppningar är självfallet 
att det inte ska bli på detta sätt. Detta var även anledningen till att exemplet på hur styrelsens 
uttalande om den interna kontrollen skulle se ut togs bort. Arbetsgruppen befarade att 
exemplet skulle ses som en standardmodell för uttalandet och att detta ytterligare skulle öka 
risken för att rapporten skulle bli en pappersprodukt. 

4.4 RATOS AB 
Representant från Ratos AB var Anna-Karin Celsing som arbetar som informationschef och 
är ansvarig för ägarfrågor. 

4.4.1 INTERN KONTROLL 
Anna-Karin Celsing tycker att god intern kontroll kan jämställas med ordning och reda. Då ett 
beslut fattas av styrelsen exempelvis, anser hon att är det viktigt att återrapportering sker i 
form av vilka åtgärder som har vidtagits så att styrelsen kan följa upp de beslut som fattats. 
Återkoppling till styrelsen ska ske i den mån det är rimligt att beslutet ska fattas av styrelsen 
samt att det är rimligt att även uppföljningen görs av styrelsen. 
 
För Ratos har kodens införande inte inneburit några stora förändringar i arbetet med intern 
kontroll eftersom företaget redan innan kodens införande har levt upp till de krav som ställs. 
Inom bolaget har dock två olika projekt upprättats som båda är ett led i arbetet för god intern 
kontroll. Arbetsmässigt har detta berört informationschefen och ekonomichefen på företaget. 
Det första projektet grundar sig i styrelsens beslut att kvartalsrapporten för kvartal tre ska 
granskas, vilket bygger på en utredning som bolaget själva gjorde där det undersöktes 
huruvida detta var lämpligt eller ej. Det andra projektet besår av arbetet med att upprätta 
rapporten om den interna kontrollen, vilken ska upprättas enligt koden och revideras av 
respektive bolags revisor. Denna rapport åligger det ekonomichefen att ta fram.  
 
Anna-Karin Celsings uppgift i införandet av koden är bland annat att ta fram material för 
valberedningen samt att utforma bolagsstyrningsrapporten och beskrivningen av hur den 
finansiella styrningen organiserats samt hur samarbetet med revisorerna går till. Eftersom 
bolaget har haft en ägarstyrningsrapport i tidigare årsredovisningar var detta inte ett stort 
projekt men denna har behövts utökas i vissa detaljer. 
 
I arbetet med intern kontroll anser Anna-Karin Celsing att företaget placerar sig mellan 
mognadsfas fyra och fem där det finns standardkontroller som regelbundet kontrolleras och 
där ett ständigt arbete pågår för att förbättra och utveckla dem. De interna kontrollerna i Ratos 
består mestadels av den löpande rapportering som sker om hur rutiner följs samt den 
finansiella rapporteringen som kommuniceras till styrelse och revisorer. Viktigast för 
verksamheten är dock de rapporter som upprättas av företagets bolagsansvariga som återges 
till ledningen och styrelsen angående de investeringar som gjorts. Utifrån ett ekonomiskt 
riskperspektiv är denna rapportering mycket mer väsentlig för verksamheten eftersom det är 
där som företagets risker finns. Denna rapportering sker enligt fastställda rutiner, dels genom 
månadsrapporter och dels genom att representanter för Ratos sitter i styrelserna för de olika 
innehaven och på så sätt har en dialog med respektive innehavs revisorer och därmed får 
revisionsrapporter därifrån. På så sätt finns det en struktur för det interna kontrollarbetet och 
hur detta ska fungera och dokumenteras, dels för moderbolaget Ratos och dess finansiella 
risker och dels för varje enskilt innehav med givna instruktioner för vad som ska rapporteras 
vidare. 
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Anna-Karin Celsing tycker inte att principerna i koden bidrar positivt till verksamheten och 
styrningen av den eftersom hon inte anser att det är en bra form av reglering. Mervärdet av 
koden anser hon vara den debatt som väckts i och med den massiva kritik som koden, i dess 
första utformning, fick. Denna debatt var bra men hon tycker att det var tråkigt att norm-
givarna under en väldigt kort tid bestämde sig för att publicera en ny version av koden istället 
för att föra en dialog med kritiker och andra ifrågasättande personer. På så sätt hade en form 
kunnat hittas för koden som både skulle passa företag och normgivare då det finns en 
blandning av generella och väldigt detaljerade regler som inte alla gånger är lämpliga för alla 
sorters bolag. Anna-Karin Celsing tycker att den nuvarande formen av koden innebär att det 
nu har uppkommit ett oklart rättsläge på flera punkter där den stora frågan berör försäkrings-
underskriften som ska göras där en del hävdar att detta utvidgar styrelsens ansvar utöver ABL 
och där andra hävdar motsatsen. Anna-Karin Celsing tycker inte att styrelsen kan rekom-
menderas att ta på sig ett större ansvar utan att de säkert vet vad detta ansvar innebär eftersom 
det även kan innebära ett utökat personligt ansvar.  
 
Tanken från Förtroendekommissionen var att denna reglering skulle bidra till att allmänheten 
fick ett bättre förtroende för svenskt näringsliv men denna problematik bidrar till en stor 
förvirring och Anna-Karin Celsing tror därför att det kommer bli precis tvärtom. Hon tror att 
det kommer att råda en större förvirring om vad som styr, vad som är lag, förordning och 
praxis etcetera. Detta blir rörigt och Anna-Karin Celsing tror därför att detta kommer bidra till 
att allmänhetens förtroende istället minskar. Det kommer således även bli svårare att förstå, 
beskriva och genomlysa bolagen för externa intressenter. Anna-Karin Celsing hade gärna sett 
att normgivarna följt de svenska regelverk som finns idag och byggde på dessa med 
ytterligare krav för exempelvis börsnoterade bolag. Svensk kod för bolagsstyrning 
tillsammans med rekommendationer från intresseorganisationer och vägledningsskrifter från 
advokatbyråer och annan vägledande text om koden skapar tillsammans en oreda och Anna-
Karin Celsing anser därför inte att sättet på vilket reglerna förs fram och används är lämpligt. 
Hon tycker att koden är för dåligt harmoniserad med andra regelverk vilket skapar förvirring. 

4.4.2 RAPPORT OM INTERN KONTROLL 
Vägledningen som Svenskt Näringsliv och FAR har tagit fram upplever inte Anna-Karin 
Celsing ha varit direkt applicerbar på Ratos verksamhet eftersom företaget inte driver egen 
produktion. Hon tror dock att bolaget kommer att följa denna vägledning till stor del, där 
delarna i koden är applicerbara på verksamheten, eftersom den ska revideras och personer 
från företagets styrelse har varit med i arbetsgruppen som tagit fram vägledningen. Företaget 
kommer att lämna en beskrivning om hur den interna kontrollen är organiserad men den 
kommer inte att granskas av revisorerna, i enlighet med Kollegiets uttalande. 
 
Anna-Karin Celsing tycker dock inte att det kommer bli svårt att leva upp till de regler i 
koden som är tydliga. Svårt blir det dock att leva upp till de regler där det är oklart vilka 
konsekvenserna blir juridiskt sett, av att efterleva koden. För Anna-Karin Celsing, bolagets 
verkställande direktör och styrelseordförande har koden bidragit till att oproportionerligt 
mycket tid måste läggas på att försöka ta reda på vad som menas i koden men ingen 
ytterligare personal har behövt anställas för detta ändamål. 

4.4.3 INTERNREVISION 
Inom företaget finns ingen särskild internrevisionsavdelning och Ratos har heller inte för 
avsikt att inrätta detta eftersom företaget är litet och det interna kontrollarbetet därför är 
möjligt att hantera med befintliga resurser. 
 

27 



 

Trots att Anna-Karin Celsing är kritisk till kodens utformning tror hon ändå att kodens regler 
kring intern kontroll delvis kommer bidra till att kodens generella syfte, att skydda ägarnas 
tillgångar och säkra bolagets tillgångar, uppnås. Eftersom Ratos är ett bolag där själva 
verksamheten utgörs av ägande har ägarstyrningsfrågor redan tidigare funnits med som en del 
av verksamheten. Därför kommer inte Ratos intressenter uppleva någon större skillnad från 
tidigare år. För de bolag som dock inte har fokuserat på dessa frågor sedan tidigare, på grund 
av att de är mindre och inte haft lika mycket resurser, tror Anna-Karin Celsing att ägarna 
kommer få en bättre förståelse för och inblick i vad dessa frågor innebär. Detta är det positiva 
med kodens införande och dess krav på en bolagsstyrningsrapport. Att debatten kring koden 
lyfter upp dessa frågor gör att allmänheten och media blir mer medvetna om de olika 
rollfördelningarna. På så sätt blir det inte lika mycket missförstånd och det blir på så sätt 
möjligt att undvika att ställa fel parter till svars. Rollerna har blivit tydligare, vilket Anna-
Karin Celsing anser vara bra för dem som granskar årsredovisningen men det finns 
fortfarande potential att nå ännu längre i förståelsen, tillägger hon. Exempel på detta är 
fördjupad förståelse för olika typer av ägare och dess olika funktioner i ett bolag. 
 
Slutligen tillägger Anna-Karin Celsing att det funnits möjlighet att tidigare ta tag i dessa 
frågor och hon anser att näringslivet borde ha drivit dessa frågor ännu mer. Som koden är 
utformad nu anser hon att arbetet har gått alldeles för fort fram och att mycket i koden inte är 
ordentligt genomtänkt. Arbetsgången som Kodgruppen använde när koden upprättades var att 
de först samlade in internationella koder och tittade på hur dessa var uppbyggda. Detta anser 
Anna-Karin Celsing borde ha gjorts annorlunda och att normgivarna istället borde ha 
undersökt hur de befintliga svenska regelverken hade kunnat kompletteras. Efter det skulle de 
ha sett till hur de svenska regelverken korresponderade med utländsk praxis och se hur vi i 
Sverige kan göra vår lösning begriplig för omvärlden genom att relatera till deras modeller 
som de är vana vid. Istället gjorde Kodgruppen tvärtom och Anna-Karin Celsing är övertygad 
om att det är detta som bidragit till den förvirring som finns. Anna-Karin Celsing hade gärna 
sett att koden var baserad på helt andra grunder och helt annorlunda utformad och att koden 
istället var uppbyggd mer som inledningen till koden där strukturen till den beskrivs. Det är 
viktigt att arbeta för att harmonisera koden med de regelverk som finns idag, exempelvis 
ABL. Anna-Karin Celsing tycker att ABL är mycket bra jämfört med andra internationella 
regelverk som finns på grund av att den svenska lagen skiljer de olika bolagsorganen och 
deras roller åt. 

4.5 SEB AB 
Representant från SEB AB var Marie Ekström som arbetar som jurist på Koncernstab Juridik 
inom företaget. Hon arbetar med företagets styrelse, verkställande ledning och bolagsstämma 
och är på så sätt involverad i frågor som berör Corporate Governance. 

4.5.1 INTERN KONTROLL 
SEB har en rad olika funktioner för intern kontroll, exempelvis har de en specifik 
riskkontrollenhet, internrevision och ”compliance”-funktion. Inom styrelsen finns det även en 
”Audit and Compliance Committee” och en ”Risk and Capital Committee” som har det 
övervägande ansvaret, under styrelsen, för den interna kontrollen inom respektive område. 
Genom att företaget har alla dessa enheter anser Marie Ekström att företaget har byggt upp en 
organisation som kontinuerligt arbetar för god intern kontroll. 
 
När det blev klart att Svensk kod för bolagsstyrning skulle implementeras gjorde företaget en 
kartläggning över hur verksamheten förhöll sig till kodens regler. Företaget har själva varit 
med och hållit sig informerade om koden och dess införande eftersom den anses vara en 
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central och viktig del av verksamheten. Redan vid bolagsstämman år 2005 då 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2004 presenterades kunde företaget konstatera att de 
levde upp till många av de krav som koden ställde, trots att den ännu inte börjat gälla. För 
företaget har därmed arbetet att upprätta en god intern kontroll inte förändrats i stor 
utsträckning utan företaget har sedan kodens fastställande arbetat så snabbt som möjligt för att 
implementera alla delar av koden. Den stora skillnaden gentemot hur företaget arbetade med 
intern kontroll innan kodens införande är den rapport om intern kontroll som ska tillfogas 
årsredovisningen. 
 
Idag anser Marie Ekström att SEB:s arbete med intern kontroll kan placeras mellan 
mognadsfas fyra och fem, där kontrollrutinerna är goda, rapporteringen fungerar väl och där 
utveckling och förbättring av kontrollerna ständigt sker. Företaget har idag en rad interna 
instruktioner och policys som reglerar utvärderingen av intern kontroll och dokumentationen 
av uppföljningsarbetet sker i form av rapporter till de olika kontrollenheterna. Marie Ekström 
tror att det är viktigt för styrelsen att veta om att det finns en god intern kontroll i 
verksamheten och hon tror därmed att krav på mer utförlig intern kontroll bidrar positivt till 
företagets verksamhet och styrningen av denna. 

4.5.2 RAPPORT OM INTERN KONTROLL 
När rapporten om intern kontroll ska upprättas kommer företaget följa de riktlinjer som 
Svenskt Näringsliv tillsammans med FAR har gett ut. Riktlinjerna har varit diskussionsämne 
inom Bankföreningen men tanken är att SEB ska följa de slutliga riktlinjerna som publiceras. 
 
Eftersom SEB redan innan kodens införande levde upp till många av de regler som 
formulerats anser Marie Ekström att det för företaget inte kommer att bli svårt att leva upp till 
kodens riktlinjer. Hon anser dock att förslaget till hur rapporten om intern kontroll ska se ut, 
och om denna ska revideras eller inte, är lite vagt. Marie Ekström tror inte att rapporten 
kommer att säga så mycket mer än den information företaget annars publicerar. Eftersom 
diskussion förts om huruvida revisorerna kan uttala sig om rapportens innehåll eller inte och 
vad de kan uttala sig om, tror hon ej att rapporten kommer att tillföra så mycket. Substansen i 
rapporten anser hon vara det slutliga konstaterandet i rapporten där företaget ska uttala 
huruvida företaget har en god intern kontroll eller ej. SEB:s revisorer kommer inte att granska 
rapporten om den interna kontrollen. Huruvida styrelsen kommer att uttala hur den interna 
kontrollen fungerat eller inte är inte slutligt bestämt men troligtvis blir det inte något sådant 
uttalande i internkontrollrapporten för år 2005. 

4.5.3 INTERNREVISION 
Internrevisionsfunktionen har varit väl etablerad inom SEB sedan en tid tillbaka. Det finns 
vidare etablerade separata funktioner för riskkontroll och compliance som alla är en del av det 
interna kontrollarbetet. 
 
Marie Ekström tror att företagen kan skapa ett bättre förtroende på marknaden om den interna 
kontrollen sköts korrekt och hon tror att reglerna för intern kontroll kommer bidra till att det 
övergripande syftet med koden uppfylls. Hon tillägger dock att det kan bero på vilket företag 
det talas om. SEB är en bankorganisation som sedan en längre tid tillbaka har en tradition att 
ha många olika kontrollfunktioner och är vana att arbeta med kontroll av risk eftersom att 
arbeta med risker och krediter är en del av företagets verksamhet. Marie Ekström anser att det 
i andra företag, som inte är vana att arbeta med dessa processer och som heller inte har 
utvecklat funktioner för intern kontroll sedan tidigare, kan ha en större betydelse för det 
övergripande syftet, att skydda ägarnas kapital och bolagets tillgångar i dessa företag. 
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Marie Ekström tycker även att nya vägledande principer och principer som tidigare kommit 
till för noterade bolag är bra och hon tror att företagen kan ge ett mer förtroendeingivande 
intryck på marknaden om de följer samma principer. Hon anser dock att reglerna borde 
tillämpas av alla publika bolag. 
 
Avslutningsvis tillade Marie Ekström att det inom Bankföreningen diskuterats mycket kring 
de regler och koder som etableras internationellt, till exempel de nationella koderna för 
bolagsstyrning och SOX. Utvecklingen mot ett internationellt regelverk anser Marie Ekström 
vara bra men hon berör även den problematik som uppkommit, om huruvida företagen ska 
kunna leva upp till alla regler om de får ett alltför detaljerat innehåll på flera olika nivåer. Då 
är det viktigt, anser hon, att exempelvis EU:s riktlinjer blir mer generella och att de nationella 
koderna mer handfast får visa företagen hur de ska gå tillväga i praktiken. Marie Ekström tror 
att det kan bli problem framförallt för företag som är noterade på olika börser. Inom SEB har 
mycket tid har lagts ner för att följa nya regler och principer och mycket av arbetet innebär 
fokus på formalia. Detta har således lett till mer arbete för dem som jobbar med frågorna, 
vilket medfört att resurser tagits från den verkliga verksamheten. Trots den högre 
arbetsbördan har företaget klarat av detta med hjälp av de befintliga resurserna och företaget 
har därmed inte behövt anställa mer personal på grund av kodens införande. 
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4.6 SAMMANFATTNING 
 

 Axfood AB Intrum Justitia 
AB 

JM AB Ratos AB SEB AB 

Intern 
kontroll 

Arbetet med 
intern kontroll 
görs utifrån 
COSO-modellen 
och responden-
terna anser att 
det interna 
kontrollarbetet 
kommit långt. 
De tror även att 
arbetet kommer 
att bidra positivt 
till verksamheten 
så länge det inte 
tar fokus från 
den egentliga 
verksamheten. 

Det interna 
kontrollarbetet 
görs utifrån 
COSO-modellen 
och responden-
ten bedömer att 
arbetet kommit 
långt. Respon-
denten anser att 
administrationen 
har ökat i och 
med kodens 
införande men 
tror att mer fokus 
på intern kontroll 
kommer gagna 
företaget i 
framtiden. 

I det interna 
kontrollarbetet 
utgår JM ifrån ett 
verksamhetssystem 
som ser till att 
arbetet i företaget 
bedrivs enhetligt. 
Fokus har legat på 
att förbättra de 
prognoser som 
företaget gör för 
sina projekt för att 
kunna göra en mer 
korrekt bedömning 
av projektets utfall. 
COSO-modellen 
används inte i det 
interna kontroll-
arbetet. 
 

Det intern 
kontrollarbetet 
upplevs av res-
pondenten fungera 
väl. Arbetet består 
främst i att upp-
rätthålla rutiner 
samt att ta fram 
finansiella 
rapporter för det 
befintliga inne-
havet. Mervärdet 
av koden anser 
respondenten vara 
den diskussion som 
väckts kring 
bolagsstyrnings-
frågor. 

Det interna 
kontrollarbetet 
inom företaget har 
pågått under en 
längre tid och 
respondenten anser 
att företagets 
interna kontroll är 
god, med 
kontinuerlig 
rapportering och 
utveckling. Res-
pondenten tror att 
mer utförlig intern 
kontroll bidrar till 
en positiv verksam-
hetsutveckling. 

Rapport 
om intern 
kontroll 

Axfood kommer 
troligen att följa 
vägledningen 
från Svenskt 
Näringsliv och 
FAR. Respon-
denterna upp-
lever att det 
delvis kommer 
att bli svårt att 
leva upp till 
kodens krav då 
det är svårt att 
veta vad som 
förväntas av 
bolaget. 
 

Företaget 
kommer att följa 
Svenskt Närings-
livs och FAR:s 
vägledning och 
respondenten 
tror inte att detta 
kommer att med-
föra några 
problem. 
Respondenten 
hade dock önskat 
att vägledningen 
kommit tidigare. 

Inom JM kommer 
Svenskt Närings-
livs och FAR:s 
vägledning att 
följas. Respon-
denten upplever 
inte att det kommer 
bli svårt att leva 
upp till kodens 
regler eftersom han 
anser att företaget 
redan kommit långt 
i arbetet. 
 

Företaget kommer 
att följa Svenskt 
Näringslivs och 
FAR:s vägledning 
där reglerna går att 
applicera på verk-
samheten. Res-
pondenten upplever 
inte att det kommer 
bli svårt att leva 
upp till kodens 
regler. 

Inom SEB kommer 
Svenskt Närings-
livs och FAR:s 
vägledning att 
följas och 
respondenten 
upplever inte att 
det kommer bli 
svårt att leva upp 
till kodens 
riktlinjer då 
företaget redan 
innan kodens 
införande levde 
upp till reglerna. 

Intern-
revision 

Ingen separat 
internrevisions-
funktion finns. 
Styrelsen 
beslutar om och 
när en sådan 
funktion ska 
etableras. 

Ingen speciell 
internrevisions-
funktion finns 
etablerad. Den 
interna 
kontrollen sköts 
av en extern 
revisionsbyrå. 

Det finns idag en 
etablerad intern-
revisionsfunktion 
sedan cirka ett 
halvår tillbaka. 
Tidigare sköttes 
den interna 
kontrollen av en 
extern part. 
 

Det finns ingen 
befintlig intern-
revisionsfunktion 
idag och företaget 
har inte för avsikt 
att inrätta det inom 
en snar framtid. 
 

En intern-
revisionsfunktion 
har sedan en längre 
tid varit etablerad 
inom företaget. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras den information som presenterades i föregående kapitel. Detta görs 
med hjälp av teorier, modeller och resonemang som presenterats i den pratiska och teoretiska 
referensramen. 

5.1 INTERN KONTROLL 
De tillfrågade respondenterna har en liknande bild av vad ”god intern kontroll” innebär trots 
att det inte finns någon uttalad definition som beskriver detta vedertagna begrepp. Även om 
de olika respondenternas definitioner skiljer sig en aning åt så ryms de alla inom den 
definition av intern kontroll som COSO anger. Att verksamheten bedrivs effektivt med en 
strävan mot uppställda mål, att arbetet följs upp och att arbetet utförs efter de regelverk som 
finns, sammanfattar respondenternas svar. 
 
En generell uppfattning, bland de företag som deltagit i denna undersökning, tycks vara att 
kodens införande inte har fört med sig några drastiska förändringar vad det gäller arbetet med 
den interna kontrollen. Många av bolagen levde redan upp till kodens krav innan de 
implementerades och arbetet har därför mer fokuserats på att stämma av att principerna 
uppfylls samt att åtgärda de eventuella brister som funnits gentemot regelverket. Trots att det 
interna kontrollarbetet inte förändrats i stor utsträckning har koden medfört mer administrativt 
arbete för företagen, vilket uppfattas av flera respondenter som negativt. Informationsflödet 
blir enormt och en del av respondenterna har svårt att se att de externa intressenterna 
verkligen kommer att ha nytta av och kunna ta till sig all information. Detta är även en del av 
den kritik som riktades mot koden redan innan den togs i bruk. 
 
På de företag som respondenterna företräder tycks dock kodens införande ha tagits på allvar 
och de flesta företag i undersökningen har tillsatt särskilda arbetsgrupper, vars huvuduppgifter 
varit att se till att respektive företag lever upp till kodens krav både operativt, finansiellt och 
legalt. Inget av företagen har dock följt någon särskild implementeringsplan för kodens 
införande. 
 
Av de fem tillfrågade företagen var det endast Axfood och Intrum Justitia som uttalat använde 
sig av COSO-modellen som ett verktyg i det interna kontrollarbetet. Respondenterna var 
mycket nöjda med hur modellen bidragit till att det interna kontrollarbetet fått en struktur och 
i de båda företagen har modellen använts som en slags ”checklista” för att stämma av att alla 
delar i kontrollarbetet funnits med. I modellen identifieras kontrollmiljön, riskerna, 
kontrollaktiviteterna samt informations- och kommunikationsflödet liksom att uppföljning av 
detta sker, vilket gör att COSO-modellen täcker alla de steg som det interna kontrollarbetet 
kan tänkas ha. COSO-modellen är den modell som blivit mest uppmärksammad av ramverken 
kring intern kontroll. Det är även det ramverk som finns presenterat i den vägledning som 
Svenskt Näringsliv och FAR gett ut och det är delvis därför de undersökta företagen har valt 
att använda ramverket. JM har valt att använda COSO-modellen i upprättandet av rapporten 
om intern kontroll för att således följa vägledningen. 
 
Några av respondenterna tyckte att det var svårt att placera in bolagets interna kontrollarbete i 
någon av de mognadsfaser som beskrivits i avsnitt 3.4 Intern kontroll. Tre av respondenterna 
tyckte dock att deras företags arbete med den interna kontrollen placerades mellan 
mognadsfas fyra och fem. De tyckte att det fanns utpräglade standardkontroller som 
regelbundet testades och anpassades till verksamheten och där det skedde en kontinuerlig 
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rapportering och uppföljning till de ansvariga cheferna samt att det fanns en ambition att 
ständigt utveckla kontrollerna ännu mer. Alla bolagen strävar dock mot att placera sig i 
mognadsfas fem, vilket kan tolkas som att intern kontroll är ett prioriterat område och att det 
finns en ambition att upprätthålla en god intern kontroll. 
 
I undersökningen blev det mycket tydligt att varje bolag lägger stor vikt vid uppföljning av 
det interna kontrollarbetet. Det var framförallt i denna fråga som det blev extra tydligt att 
bolagen som deltagit i undersökningen agerar i olika branscher och därmed har olika sätt att 
arbeta. Generellt för dem alla är dock att uppföljningsarbetet består av rapportering från de 
olika processerna i bolagets verksamhet till stor del. Bolagens rapportering sker vid olika 
tidpunkter beroende av vilken sorts rapportering som görs och den sker till olika beslutande 
instanser beroende på process. 
 
Frågan som berörde huruvida respondenterna ansåg att krav på mer utförlig intern kontroll 
bidrog positivt till verksamheten var en fråga där respondenterna hade skilda meningar. 
Representanterna från Intrum Justitia och SEB var övertygade om att arbetet med den interna 
kontrollen och den ökade transparensen kommer att bidra positivt till verksamheten i 
framtiden. Respondenterna från Axfood var även de positivt inställda till utökade krav på 
intern kontroll så länge merarbetet inte tog resurser från den egentliga verksamheten. JM:s 
representant ansåg inte att kraven hade utökats utan att ansvarsrollerna bara förtydligats. 
Respondenten från Ratos var dock kritisk till att regler utformade som koden skulle kunna 
bidra positivt till verksamheten. Hon ansåg att en bättre form för regelverket hade kunnat 
arbetas fram som passat både företagen och normgivarna bättre och att den nuvarande formen 
av koden inte alls kommer att öka förtroendet för företagen, utan tvärt om. Det är svårt att 
säga eller spekulera i varför åsikterna skiljer sig åt på detta sätt men antagligen är denna form 
av reglering något som passar företag i vissa branscher bättre än andra. Det som kan 
konstateras är dock att diskussionen kring koden har bidragit till att fokus satts på bolags-
styrningsfrågor, vilka inte bara berör noterade börsbolag utan även allmänheten som innehar 
aktier i dessa bolag eller på annat sätt har intresse av att verksamheten sköts på ett 
professionellt sätt. 

5.2 RAPPORT OM INTERN KONTROLL 
Gemensamt för alla de bolag som deltog i studien är att de alla kommer eller har en ambition 
att följa den vägledning som Svenskt Näringsliv och FAR har arbetat fram så långt det är 
möjligt för den verksamhet som bolaget bedriver. Inget av de bolag som deltagit i 
undersökningen kommer att låta revisorn granska rapporten om intern kontroll, vilket är ett 
beslut som är förenligt med det uttalande som Kollegiet för svensk bolagsstyrning gjorde den 
15 december år 2005.  
 
Vägledningen som getts ut har dock kritiserats av några respondenter som inte anser att denna 
vägledning varit tillräcklig utan att osäkerheten varit stor över hur framförallt rapporten om 
intern kontroll ska skrivas och vad som ska ingå i denna. Den främsta kritiken har varit att 
informationen inte varit tillräcklig samt att den information som getts ut har kommit för sent. 
Den senaste versionen av vägledningen gavs ut i oktober år 2005. En del av bolagen inledde 
arbetet med kodens införande mycket tidigare än så och anser därför att informationen borde 
ha kommit tidigare. Kjell Falkenström som representerade JM i undersökningen och som även 
suttit med i den arbetsgrupp som arbetat fram vägledningen hade ingen direkt kritik mot 
vägledningen i sig men hade förståelse för att företagen som ska ta hjälp av den inte tyckte att 
den var tillräcklig. Han förklarade dock att arbetsgruppen försökt skapa en balans i 
vägledningen så att den inte skulle vara för detaljerad och styrande samt att den inte skulle 

33 



 

vara alltför generell eftersom den då inte skulle vara någon vägledning. Kjell Falkenström 
förklarade även varför arbetsgruppen i den senaste versionen av vägledningen tagit bort det 
exempel som fanns bifogat i den första versionen. I och med att ha ett standardexempel 
befarade arbetsgruppen att bolagsstyrningsrapporten endast skulle ses som en pappersprodukt 
av bolagen och att rapporten då skulle förlora sitt värde. Om alla följde exemplet skulle 
rapporterna inte delge det interna kontrollarbetet för varje specifikt företag utan samma 
information skulle delges de externa intressenterna trots att bolagen verkar i olika branscher 
och bedriver verksamhet på olika sätt. Min uppfattning, efter att alla intervjuer genomförts, är 
dock att detta inte heller var en situation som företagen ville ha. Efter att ha lagt ner arbete på 
att följa principerna tror jag att alla företag vill känna att det arbete som lagts ner bidragit till 
någonting positivt till verksamheten och att detta kan hjälpa företaget att bli mer effektivt i sitt 
arbete. 
 
De flesta av respondenterna upplevde dock inte att det skulle bli något problem att leva upp 
till kodens regler om intern kontroll eftersom deras bolag redan innan kodens implementering 
levde upp till de tre principer i koden som behandlar intern kontroll. Det fanns dock en viss 
reservation för de regler om fortfarande upplevdes som otydliga. Troligen är detta ett uttryck 
för att kodens regler aldrig tillämpats praktiskt förut och vid rapportering om intern kontroll 
för nästa verksamhetsår, när det finns praxis på området, kommer antagligen alla bolag anse 
att det inte kommer vara några problem att leva upp till kodens regler om intern kontroll, om 
inga drastiska förändringar görs av kodens innehåll. 

5.3 INTERNREVISION 
Två av de fem tillfrågade bolagen hade en särskild internrevisionsfunktion etablerad i 
företaget. I de tre resterande bolagen fanns det inga planer vid intervjuns genomförande att 
etablera en sådan eftersom företaget inte ansåg att behovet av en sådan var tillräckligt stort. 
Arbetet med den interna kontrollen sköttes därmed internt av andra funktioner förutom i 
Intrum Justitia där en extern revisionsbyrå anlitats för att sköta detta. Detta är således den 
regel där flera företag kommer att vara tvungna att tillämpa principen ”följ eller förklara” och 
därmed förklara varför en internrevisionsfunktion inte är motiverad. 
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6 AVSLUTANDE ORD 
 
Här presenteras de slutsatser som kan dras utifrån den tidigare gjorda analysen, dessa ska 
således uppfylla uppsatsens syfte. Avslutningsvis ges en kritisk granskning av undersökningen 
och förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

6.1 SLUTSATSER 
Utifrån denna undersökning upplever jag att arbetet med den interna kontrollen är ett 
prioriterat område i varje bolag som deltagit i studien. Många av kodens regler levde bolagen 
upp till redan innan de implementerades vilket har gjort att kodens regler om intern kontroll 
inte kommer att vara svåra för företagen att leva upp till så länge bolagen vet vad som 
förväntas av dem. 
 
Det har dock förekommit en viss frustration kring kodens införande och den rapport om den 
interna kontrollen som varje bolag ska presentera tillsammans med årsredovisningen för 
verksamhetsåret 2005. Kritiken har främst riktats mot vägledningen som ej anses ha varit 
tillräcklig och heller inte anses ha kommit i tid i förhållande till när bolagen startade arbetet 
med den interna kontrollen och upprättandet av internkontrollrapporten. Detta har säkert 
delvis bidragit till att alla bolag valt att följa det uttalande som Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning gjorde i december år 2005, vilket innebär att företagen endast behöver göra en 
beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad. Styrelsen behöver heller inte göra 
något uttalande om hur väl den interna kontrollen fungerat och rapporten behöver inte 
revisorsgranskas. Endast två av de bolag som deltog i studien hade inrättat en särskild 
internrevisionsfunktion. I de andra bolagen sågs för tillfället inget behov av en sådan men 
framöver kan en sådan funktion även komma att etableras i dessa bolag. 
 
Trots kritik och utökat administrativt arbete tror flera av respondenterna att principerna för 
intern kontroll kommer att bidra positivt till företagens verksamhet, när praxis satt sig. De 
flesta av respondenterna i denna undersökning tror därför också att de nya reglerna kommer 
att leda till att kodens generella syfte, att skydda ägarnas investeringar och bolagets tillgångar, 
uppnås och således bidrar till att förbättra allmänhetens förtroende för näringslivet. 

6.2 KRITISK GRANSKNING AV STUDIEN 
När jag ser tillbaka på studien i efterhand hade jag kunnat genomföra arbetet på ett 
annorlunda sätt och därmed undvikit de brister som nu finns i studien. Genom att intervjua 
fler bolag hade det blivit möjligt att generalisera mer bland svaren. Svaren som 
respondenterna gett i denna undersökning är jag mycket nöjd med och jag anser att de svarat 
på frågorna mycket utförligt. Det är dock svårt att fånga upp alla åsikter som finns och 
tillvägagångssätt som används hos de bolag som är berörda av koden genom att endast 
undersöka fem bolag. Det hade därför varit önskvärt att genomföra flera intervjuer. 
 
Förutom detta hade jag önskat att det funnits möjlighet att ta del av ett utkast av respektive 
bolags rapport om intern kontroll. Med hjälp av rapporterna hade det varit möjligt att göra fler 
jämförelser bolagen emellan både vad det gäller rapportens utformande men även på vilket 
sätt respektive bolag velat förmedla informationen om den interna kontrollen, det vill säga hur 
pass transparent företagens information om det interna kontrollarbetet varit. 
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6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Eftersom Svensk kod för bolagsstyrning infördes 1 juli år 2005 har det ännu inte gått ett år 
sedan börsbolagen började sin implementeringsprocess av kodens regler. När uppsatsen skrivs 
har rapporten för intern kontroll och bolagsstyrningsrapporten ännu inte blivit en del av 
bolagens årsredovisningar för år 2005. Det finns därmed möjlighet att framöver kunna 
undersöka hur företagens inställning till kodens implementering var innan och efter den 
infördes. 
 
För att anknyta till denna studie skulle det vara intressant att studera huruvida företagen, som 
är berörda av koden, lagt större vikt vid arbetet med intern kontroll eller ej. Det kan även 
tänkas vara intressant att undersöka om den interna kontrollen blivit bättre eller inte efter att 
koden införts, i och med kraven på en rapport om intern kontroll och en årlig prövning av en 
interrevisionsfunktion. 
 
Svensk kod för bolagsstyrning skiljer sig mot bolagsstyrningskoderna i de anglosaxiska 
länderna eftersom det i Sverige finns en annorlunda ägar- och maktstruktur. Företagskulturen 
och kapitalmarknaden ser här helt annorlunda ut vilket bidragit till skillnaderna. Det skulle 
därför vara intressant att studera hur andra internationella bolagsstyrningskoder är utformade, 
för att identifiera skillnader och likheter med den svenska koden. 
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BILAGA 1: INTERVJUMALL 
 
Studien syftar till att jämföra hur fem noterade börsbolag praktiskt arbetat för att uppfylla de 
principer för intern kontroll som anges i Svensk kod för bolagsstyrning, för att visa vilken 
praxis som kommer tillämpas inom området och vilka skillnader som förekommer bolagen 
emellan. 
 
Introduktion 
 

1. Vilken är din position i företaget? 
2. Hur är dina arbetsuppgifter knutna till arbetet med bolagsstyrning och intern kontroll? 

 
Intern kontroll 

Styrelsen ska se till att intern kontroll är god. Detta avser all intern kontroll, alltså inte enbart 
de kontroller som relaterar till den finansiella rapporteringen. 

3. Vad anser ni vara god intern kontroll? 
4. Har arbetet med att upprätthålla en god intern kontroll förändrats i och med kodens 

införande? 
 Om ja, hur skiljer sig arbetet idag mot hur arbetet med intern kontroll såg ut 

innan kodens införande? 
 Om nej, varför inte? 

5. Har företaget valt att lägga upp arbetet inför kodens införande på något speciellt sätt, 
exempelvis genom att följa ett konstruerad implementeringsplan? 

6. Använder sig företaget av COSO-modellen som en del av det interna kontrollarbetet? 
 Om ja, hur bidrar denna till att det interna kontrollarbetet blir bättre? 
 Om nej, används någon annan modell för intern kontroll? 

7. I vilken av dessa faser anser du att företagets nuvarande interna kontroll kan placeras? 
a.) Ej tillförlitliga kontroller: Oförutsägbar miljö där interna kontrollrutiner i 

princip är obefintliga liksom att företaget saknar grundläggande kontroller. 
b.) Informella kontroller: Kontrollrutiner är befintliga men de tillämpas dåligt av 

personalen. Rutinerna är dåligt dokumenterade och personberoendet är därför 
högt. 

c.) Standardiserade kontroller: Kontrollrutiner är befintliga och tillämpas av 
personalen men uppföljning av utfört arbetes kvalité är obefintlig. 

d.) Övervakande kontroller: Standardkontroller som regelbundet testas och 
anpassas till verksamheten finns, dessutom sker kontinuerlig rapportering till 
ansvariga chefer. 

e.) Optimala kontroller: Helt integrerade interna kontrollrutiner som regelbundet 
kontrolleras och där ledningen ständigt utvecklar och förbättrar kontrollerna. 

8. Följs några särskilda metoder/riktlinjer för utvärdering av den interna kontrollen då 
denna granskas av styrelsen och hur dokumenteras uppföljningsarbetet? 

9. Upplever ni att krav på mer utförlig intern kontroll bidrar positivt till företagets 
verksamhet och styrningen av denna? 

 
 
 
 
 

 



 

Rapport om intern kontroll 

Styrelsen ska 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 ska granskas av bolagets revisor. 

10. Kommer företaget att följa Svenskt Näringslivs och FAR:s vägledande principer för 
utformningen av styrelsens rapport om intern kontroll då företaget upprättat sin egen 
rapport? 

 Om nej, varför inte? 
11. Anser ni att den vägledning och information som getts ut är tillräcklig för att en 

utförlig rapport om den interna kontrollen ska kunna ges? 
 Om nej, vad saknas? 

12. Upplever ni att det kommer bli svårt att leva upp till kodens regler kring 
rapporteringen av intern kontroll och dess funktion? 

 
Internrevision 

 Styrelsen ska i sin rapport om intern kontroll förklara och motivera om företaget inte har 
etablerat en särskild granskningsfunktion (internrevision). 

13. Finns det inom företaget en speciell avdelning/funktion för intern kontroll 
(internrevision)? 

 Om ja, när etablerades denna? 
 Om nej, varför har en sådan funktion inte etablerats? 

 
Avslutning 

 
14. Tror du att reglerna kring intern kontroll kommer att bidra till att det generella syftet 

med koden, att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar, uppfylls? 
15. Hur är din generella inställning till kodens införande och finns det någon aspekt på 

kodens införande som ni vill tillägga? 
 

 
Tack för din medverkan! 

Hoppas det finns möjlighet att återkomma vid en eventuell komplettering av materialet och 
om intresse finns får ni gärna ta del av den färdigställda uppsatsen. 

 

 



 

BILAGA 2: BERÖRDA FÖRETAG 
 
Detta är de företag på Stockholmsbörsens A- och O-lista som skall implementera Svensk kod 
för bolagsstyrning innan bolagsstämman år 2006115. 
 

 

O-listan 
Alfa Laval AB 
Axfood AB 
Billerud AB 
Boliden AB 
Capio AB 
Carnegie & Co AB, 
Castellum AB 
Clas Ohlson AB 
Cloetta Fazer AB 
Eniro AB 
Fabege AB 
Hennes & Mauritz AB, H & M 
Intrum Justitia AB 
Kinnevik, Investment AB 
Kungsleden AB 
Latour, Investmentab 
Lundbergföretagen AB, L E 
Lundin Petroleum AB 
Modern Times Group MTG AB 
Munters AB 
NCC AB 
NIBE Industrier AB 
Nobia AB 
Peab AB 
Q-Med AB 
Ratos AB 
SAAB AB 
Tele2 AB 
Telelogic AB 
Wallenstam Byggnads AB., Lennart 
Wihlborgs Fastigheter AB 
Öresund, Investmentab 

             
115 OMX 
A-listan 
Ångpanneföreningen, AB 
ASSA ABLOY AB 
Atlas Copco AB 
Beijer AB, G & L 
Bergman & Beving AB 
Bure Equity AB 
Cardo AB 
Elekta AB 
Electrolux, AB 
Ericsson, Telefonab. L M 
FöreningsSparbanken AB 
Gambro AB 
Getinge AB 
Gunnebo AB 
Hexagon AB 
Haldex AB 
Höganäs AB 
Holmen AB 
Hufvudstaden AB 
Industrivärden, AB 
Investor AB 
JM AB 
Lindex, AB 
Nordea Bank AB 
OMX AB 
Sandvik AB 
Sardus, AB 
SAS AB 
Svenska Cellulosa AB SCA 
Scribona AB 
SCANIA AB 
Skandia, Försäkringsab. 
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Seco Tools AB 
Securitas AB 
Svenska Handelsbanken AB 
Skanska AB 
SKF, AB 
SSAB Svenskt Stål AB 
Swedish Match AB 
Ticket Travel Group AB 
TeliaSonera AB 
Trelleborg AB 
TV4 AB 
Volvo, AB 
WM-data AB 
                                    
http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se/index.aspx?lank=114 050925 
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BILAGA 3: FÖRETAGSPRESENTATION 
 
Här presenteras de företag vars respondenter medverkat i studien och svarat på frågor om 
det interna kontrollarbetet i respektive bolag. 
 
Axfood AB 
 
”Axfoods affärsidé är att skapa, utveckla och driva framgångsrika matbutikskedjor, helägda 
eller i franchiseform. Axfood ska vara utmanaren på den nordiska dagligvarumarknaden 
genom tydliga och unika kunderbjudanden”116. 
 
Axfood bedriver detaljhandel i Sverige och äger till fullo de stora matvarukedjorna Hemköp, 
Willys och Willys hemma som vid årsslutet 2004 hade 233 butiker tillsammans. Företaget 
finns även i Finland genom dotterbolaget Spar Finland. Förutom detta bedriver Axfood 
partihandel och samarbete med fristående handlare som driver sin verksamhet i franchise- 
eller annan avtalsform med företaget. År 2004 omsatte bolaget 33 826 Mkr och hade 7 764 
anställda i medelantal. Axfood är därmed ett av norden största bolag inom dagligvaruhandeln 
och i Sverige är marknadsandelen cirka 17 procent. Företaget är noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista sedan år 1997 och idag finns de med på Attract40. Bolagets 
aktiekurs hade positiv utveckling under år 2004, då aktiens värde steg med 35 procent från 
166,50 kr till 225,00 kr117. Axfood har följt Svensk kod för bolagsstyrning i de delar den varit 
tillämpbar sedan december år 2004 då den första versionen av koden publicerades118. 
 
Intrum Justitia AB 
 
”Intrum Justitia är den ledande leverantören i Europa av tjänster inom kreditadministration 
(CMS) till företag, myndigheter och organisationer. Vi bidrar till ökad lönsamhet och 
förbättrat kassaflöde för våra kunder genom att på ett mer effektivt sätt hantera deras 
kundfordringar. Genom kombinationen av pan-europeisk täckning och lokal expertis erbjuder 
vi ett unikt koncept för våra kunder”119. 
 
Intrum Justitia är verksamma inom kreditadministration, även kallat Credit Management 
Services (CMS). Företaget tillhandahåller tjänster såsom hantering av kundfordringar, 
påminnelsehantering, inkasso liksom bevakning och inkassering av avskrivna fordringar. På 
så sätt hjälper företaget sina kunder att förbättra kassaflödena och den långsiktiga 
lönsamheten. I slutet av år 2004 hade bolaget cirka 90 000 kunder och ungefär 2 900 anställda 
i 21 europeiska länder120. Starkast position på de nationella CMS-marknaderna har Intrum 
Justitia i Finland, Nederländerna, Schweiz och Sverige121. Nettoomsättningen år 2004 var 
2 848,8 Mkr122. Sedan år 2002 är företagets aktie noterad på Stockholmsbörsens O-lista och 
den ingår idag i Attract40-segmentet. Under verksamhetsåret 2004 steg aktiens värde med 38 
procent, från 38 kr till 51,50 kr123. 
 
 
                                                 
116 Axfood AB Årsredovisning för verksamhetsåret 2004 s. 1 
117 Ibid s. 1ff 
118 Ibid s. 67 
119 Intrum Justitia AB Årsredovisning för verksamhetsåret 2004 s. 6 
120 Ibid s. 3 
121 Ibid s. 17 
122 Ibid s. 3 
123 Ibid s. 63 

 



 

JM AB 
 
JM: s affärsidé är ”att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella 
behov idag och i framtiden”124. 
 
JM bedriver verksamhet genom nyproduktion av bostäder, projektutveckling av 
bostadsbestånd och till viss del projektutveckling av kommersiella lokaler, då främst inom 
Stockholmsområdet. Nyproduktion av bostäder sker främst i storstadsområden och 
universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien.  År 2004 hade JM en 
nettoomsättning på 8 414 Mkr som fördelade sig geografiskt mellan Stockholm (52 %), 
övriga Sverige (27 %) och utomlands (21 %)125. Antalet anställda i bolaget år 2004 var 2 155 
personer126. JM: s aktie är noterad på Stockholmsbörsens A-lista och hade en positiv 
utveckling under år 2004 då aktiens värde steg från 106 kr till 191,50 kr, vilket var en ökning 
med cirka 81 %127. 
 
Ratos AB 
 
”Ratos affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, 
aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och 
investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens 
aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.” 
 
Ratos AB är ett börsnoterat private equity-bolag som är verksamma i Sverige och har cirka 33 
anställda128. Bolaget har innehav i företag som är verksamma i Sverige, Finland, Norge, 
Danmark och Japan129. År 2004 uppgick det totala innehavets nettoomsättning till 28 305 
Mkr130. Ratos portfölj bestod vid årsskiftet 2004/2005 av 20 innehav i branscher som 
exempelvis industri, förvaltning, fastighet och bioteknik. Bolagets tre största innehav finns i 
företagen Lindab, LRT/Tornet och DIAB och de sex största innehaven utgör tillsammans 42 
procent av det egna kapitalet131. Ratos introducerades på börsen år 1954 och aktien är idag 
noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Under år 2004 steg aktiens värde från 113 kr till 
143,50 kr, vilket var en ökning med 27 procent132. 
 
SEB AB 
 
”SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och 
transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att våra kunder blir nöjda, 
våra aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning och vi anses vara goda 
samhällsmedborgare”133. 
 
SEB-koncernen är ett nordeuropeiskt företag vars verksamhet främst består av banktjänster 
till företag, institutioner och privatpersoner men SEB bedriver även en omfattande 
                                                 
124 JM AB Årsredovisning för verksamhetsåret 2004 s. 6 
125 Ibid s. 1 
126 Ibid s. 21 
127 Ibid s. 4f 
128 Ratos hemsida http://www.ratos.se/templates/pages/WebPage____118.aspx 051208 
129 Ratos AB Årsredovisning för verksamhetsåret 2004 s. 118f 
130 Ibid s. 36 
131 Ibid s. 31 
132 Ibid s. 3ff 
133 SEB AB Årsredovisning för verksamhetsåret 2004 s. 6 

 

http://www.ratos.se/templates/pages/WebPage____118.aspx


 

livförsäkringsverksamhet i Sverige och utomlands. Koncernen finns representerad i ett 20-tal 
länder världen över och totalt har de cirka 670 bankkontor belägna i Sverige, Tyskland, 
Baltikum och Polen134. Banken hade vid år 2004 års slut cirka 5 miljoner privata kunder och 
cirka 390 000 små och medelstora företagskunder. Koncernen har även cirka 500 större 
företagskunder och de är finansiell partner till ungefär 700 andra finansiella banker och 100-
200 större institutioner. Till de stora företagen och institutionerna erbjuder SEB tjänster såsom 
trading, finansiering, cash management, investmentbankingtjänster, försäkring och 
kapitalförvaltning. Till de mindre företagen erbjuds lösningar för varje individuellt företag 
och till privatpersonerna erbjuds lösningar i vardagsekonomin och placeringstjänster135. SEB 
omsatte vid 2004 års bokslut 1 591 Mkr och de hade cirka 18 000 anställda vid samma 
tidpunkt. I Sverige är SEB det näst största bolaget vad det gäller det privata sparandet och 
dess marknadsandel var 14,6 procent år 2004136. SEB-aktien är noterad på Stockholmsbörsen 
och företagets A-aktie hade under år 2004 en positiv utveckling. Aktien steg med 21 procent 
från 66,50 kr år 2003 till 99,50 kr år 2004137. SEB följde i princip Svensk kod för 
bolagsstyrning redan från årsredovisningen för verksamhetsåret 2004138. 
 

                                                 
134 SEB AB Årsredovisning för verksamhetsåret 2004 s. 6 
135 Ibid s. 13 
136 Ibid s. 6ff 
137 Ibid s. 20 
138 Ibid s. 50 
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