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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Kodens regler om internkontroll - behövs de för finansiella institutioner? 
 
Seminariedatum: 2006-05-23 
 
Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng 
 
Författare: Camilla Annerling, Bakiye Duzgün och Rickard Wass 
 
Handledare: Bengt-Göran Andersson 
 
Tre nyckelord: Internkontroll, Koden, finansiella institutioner 
 
Syfte: Att undersöka vad Svensk Kod för Bolagsstyrning tillför den interna kontrollen (avseende 
finansiell rapportering) hos finansiella institutioner, för att synliggöra nyttan med Koden och 
därmed förstå hur pass nödvändig Koden är för finansiella institutioner. 
 
Metod: Utifrån syfte görs en kvalitativ undersökning för att få förståelse för hur Koden 
påverkar/påverkat företagens interna kontroll, avseende den finansiella rapporteringen. Empirin 
har varit utgångspunkt och teorin ett ramverk som empirin analyserats mot. Grunden för 
empirianalysen är att få ökad förståelse och därmed kunna göra tolkningar av det undersökta 
problemet. Undersökningen kan ej generaliseras, bland annat för att det är för få bolag som 
intervjuats och det är inte heller den kvalitativa forskningens syfte att göra generaliseringar. 
 
Teori: I teoriavsnittet diskuteras förtroende samt för och mot argument beträffande reglering. 
Teorier om bolagsstyrning samt regelverk som reglerar bolagsstyrning nämns även. Empirin har 
varit utgångspunkt i analysen. Sedan har teorier och regelverk applicerats som något att jämföra 
de empiriska slutsatserna mot.  
 
Empiri: Representanter från två banker och två försäkringsbolag har intervjuats. Intervjuer har 
även gjorts med en expert inom Svensk Kod för Bolagsstyrning samt en konsult som arbetar med 
internkontroll och implementering av Koden. Intervjuerna har byggts upp utifrån fyra 
problemområden inom Koden: ”Problem - Behov – Nytta - Problemlösning.” Informationen 
som erhållits från respondenterna har sedan sammanställts inom respektive problemområde.  
 
Slutsatser: Kodens regler om internkontroll avseende finansiell rapportering, har varit 
nödvändiga för i synnerhet försäkringsbolagen. Vi har en känsla av att Koden bidragit till att 
förbättra arbetet med den interna kontrollen. Den har strukturerat upp och organiserat arbetet 
med riskhanteringen. Riskanalysen har nu blivit ett viktigare instrument i arbetet med den interna 
kontrollen. Det har blivit ett ökat fokus på identifiering och bedömning av de risker som är 
viktigast. Företagen har även blivit bättre på att dokumentera den interna kontrollen. Kodens 
regler har däremot haft en annan betydelse för bankerna. Där har den inte varit lika nödvändig, 
då de hävdar att de har god internkontroll och att arbetet med den interna kontrollen inte direkt 
förändrats i och med införandet av Koden. Vi är dock osäkra på huruvida deras interna kontroll 
verkligen är god. Den risk vi ser med Kodens regler om internkontroll, är att kostnaden kan 
komma att överstiga nyttan. Detta beroende på hur revisorernas ramverk för granskning av 
internkontrollrapporten utformas.  
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund samt en problemdiskussion kring ämnet bolagsstyrning. För 
att förbättra bolagsstyrningen har man infört Svensk Kod för Bolagsstyrning (hädanefter 
kallad Koden). Detta för att bland annat, publika företag skall förbättra sin interna kontroll. 
Vi redogör även för studiens syfte, problemformulering samt på vilka punkter vi avgränsar 
oss. 
   

1.1 Bakgrund 
På 1970-talet var internrevision en mycket viktig del i företagen. Under 1980- och 1990-talet 
försvann den funktionen i de flesta större bolag och därmed fick internrevisionen en mindre 
viktig roll1. Anledningen var att det fokuserades på fel saker inom internrevisionen. Exempelvis 
hade företagen formulär med checklistor som skulle verifiera att det fungerade. Det gick för långt 
och resulterade i att företagen bockade av från en lista och letade efter fel. Idag har 
internrevisionen blivit något som i mångt och mycket skapar mervärde, speciellt ur ett 
riskperspektiv, det vill säga de väsentliga riskerna i verksamheten identifieras. Svängningen beror 
delvis på att IIA (Institute of Internal Auditors) har försökt att positionera internrevision på ett 
annat sätt. De har definierat internrevision som något värdeskapande och något som ska ses som 
en intern konsultverksamhet. Internrevisionens ökade popularitet beror även på ett antal 
företagsskandaler. Vändningen av internrevisionstrenden började dock innan många av 
skandalerna.2 Dessa skandaler är för de flesta välkända, exempelvis ”Enronskandalen” i USA och 
”Skandiahärvan” i Sverige. Som gemensam nämnare bland dessa skandaler har brister funnits i 
den interna kontrollen. Detta har lett till minskat förtroende för företagen. Efter skandaler likt 
dessa kommer därför ofta någon typ av reglering, exempelvis kom den finansiella regleringen i 
USA efter börskraschen år 19293.  

Runt om i Europa infördes koder under 1990-talet. Medan USA istället gjorde en 
detaljlagstiftning, Sarbanes-Oxley Act (2002). I Sverige har vi länge haft en mycket utvecklad 
Aktiebolagsslag, till skillnad från exempelvis England. Därför var Sverige förhållandevis sena med 
att få en kod. Den 1 juli 2005 trädde Svensk Kod för Bolagsstyrning i kraft för att förbättra 
bolagsstyrningen och därmed främja förtroendet på den svenska kapitalmarknaden. Ett steg på 
vägen för att uppnå detta syfte är att säkerställa företagens interna kontroller.4  

Den svenska Koden började gälla för bolag noterade på A-listan och större bolag på O-listan 
som har ett värde överstigande 3 miljarder kronor. Tanken är att Koden på sikt ska gälla för 
börsens samtliga bolag och detta i takt med att erfarenheter av Kodens tillämpning fås5. Den 
Svenska Koden för Bolagsstyrning infördes inte på grund av att det saknades regler på området 
utan som ovan går att läsa har Sverige en mycket omfattande Aktiebolagslag. Koden ska därför 
ses som ett komplement till befintlig lagstiftning. Den bygger på principen följ eller förklara och 
innebär att aktiemarknadsbolag kan avvika från enskilda regler i Koden, men måste då förklara 
skälen till avvikelserna.6  

1.2 Problemdiskussion 
Kodens huvudsakliga syfte är att förbättra styrningen av svenska företag och ge ägare större 
möjlighet att övervaka styrningen. I förlängningen förväntas detta leda till ett ökat förtroende för 

                                                 
1 Per Lekvall 2006-04-18 
2 Sven Svensson, 2006-05-12 
3 Henriksen, Eldon S. och Van Breda, Michael F., Accounting Theory, Irwin, 1992, sidan 250. 
4 Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2004, sidan 4 
5 Molin, Håkan och Billfalk, Magnus, Intern kontroll för styrelseledamöter, Ernst & Young, 2005, sidan 2 
6 SOU 2004:46 
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den svenska kapitalmarknaden och det svenska näringslivet som helhet.7 Ägarna borde rimligen 
vara positiva till Kodens införande. Tanken är att de ska få mer och pålitligare finansiell 
rapportering från företagen. Bland företrädare för näringslivet har dock förslaget och införandet 
av Koden skapat en intensiv debatt. Frågan är huruvida Koden är nödvändig då vissa är 
tveksamma till om den verkligen förbättrar styrningen och ger samhället ökat förtroende för 
svenska företag.  
 
Det finns två olika traditioner inom bolagsstyrning, den amerikanska som bygger på en detaljerad 
lagstiftning och den europeiska som är självreglerande och bygger på öppenhet och transparens. 
Inom EU har man tagit upp denna fråga och sagt att vi inte ska ha en detaljerad lagstiftning utan 
öppet redovisa hur man gör. Sverige har redan från början haft med regeln i Koden som säger att 
revisorerna ska granska internkontrollsrapporten, vilket skiljer sig från de andra ländernas koder. 
Anledningen till detta sägs vara att vi var sena med införandet av vår kod och att det vid detta 
tillfälle internationellt sett var ett ökat fokus på korrekt finansiell rapportering. Kodgruppens 
tanke var att reglerna kring internkontroll skulle tillämpas successivt. När koden infördes 
bestämde dock företagen att tillämpa alla reglerna på en gång. Företagen insåg dock snart att 
revisorn inte kunde granska internkontrollsrapporten då det saknas ett ramverk att granska mot.8  
 
Frågan företagen ställde sig vid införandet 2005 samt fortfarande ställer sig är: Hur ska vi 
använda oss av koden?  Svaret på frågan har blivit varierande utifrån varje företag då Koden 
lämnar öppet för egen tolkning och anpassning. Koden medför ett antal problem, ett av dessa är 
att företag inte hunnit anpassa sig fullt ut och därför har ingen praxis bildats. Ett annat problem 
med Koden under det första året, har varit punkt 3.7.2, som säger att företagets interna kontroll 
ska utvärderas av styrelsen och sedan skall rapporten granskas av bolagets revisor9. Detta är ett 
knepigt krav. Revisorerna har sagt att de inte kan granska styrelsens rapport om den interna 
kontrollen, eftersom det inte finns något ramverk för hur detta ska göras10. Vi frågar oss då; om 
revisorerna inte har ett ramverk att revidera mot, hur kan då styrelsen göra en utvärdering av den 
interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen? Kollegiet för Bolagsstyrning har tills 
vidare åsidosatt detta krav. I framtiden kan dock denna punkt komma att medföra stora 
kostnader för företag11. Det är ett stort åtagande för revisorerna att granska en utvärdering som 
styrelsen gjort. Det är en granskning av en granskning, vilket kräver en hög noggrannhet. I 
princip ska det inte finnas några fel i internkontrollen om den har granskats två gånger. 
Skillnaden på att ha en god internkontroll och en internkontroll som är helt utan fel, är betydlig. 
Revisorerna har dock ännu ej tagit något konkret ställningstagande. Regelns framtid är i nuläget 
oklar. 
  
Finansiella institutioner är en kategori företag som arbetar på en marknad där förtroendet är extra 
viktigt. För att säkerställa förtroendet på kapitalmarknaden, är det viktigt med en god 
internkontroll. Begreppet intern kontroll är något som ska genomsyra ett företag genom alla 
nivåer, med en god internkontroll minskas riskerna i ett företag12. Riskbedömning är något väldigt 
centralt i finansiella institutioner, det är genom att bli bra på att bedöma risker och hantera dem, 
som banker och försäkringsbolag går med vinst.  
 

                                                 
7 Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2004 
8 Per Lekvall 2006-04-18 
9 Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2004, sidan 18  
10 Tord Jonerot, 2006-04-18 
11 Tord Jonerot, 2006-04-18 
12 Messier, William F.,Glover, Steven M.,Prawitt, Douglas F., Auditing and Assurance Services a Systematic Approach, 
McGraw-Hill Irwin, 2006, sidan 89 
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1.3 Problemformulering 
� Vad tillför koden till finansiella institutioners interna kontroll avseende finansiell 

rapportering?  
� Hur pass nödvändig är koden som styrinstrument för den interna kontrollen till den delen 

som avser finansiell rapportering (för finansiella institutioner)? 

1.4 Syfte 
� Undersöka vad Svensk kod för Bolagsstyrning tillför den interna kontrollen (avseende 

finansiell rapportering) hos finansiella institutioner, för att synliggöra nyttan med koden. 
� Belysa hur Svensk Kod för Bolagsstyrning påverkar den interna kontrollen (avseende 

finansiell rapportering) hos finansiella institutioner, för att förstå hur pass nödvändig 
koden är för finansiella institutioner. 

1.5 Avgränsning 
Studien ämnar undersöka finansiella institutioner. I försäkringssammanhang brukar banker, 
finansrådgivare, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, hedgefonder, börser, clearinghus och annan 
finansiellt relaterad verksamhet benämnas "finansiella institutioner" 13. I vår uppsats menar vi 
med finansiella institutioner banker och försäkringsbolag och syftar specifikt på de fyra företag 
som vi valt att undersöka (SEB, SHB, Skandia Liv och Länsförsäkringar Liv). Inom 
försäkringsbolag har vi ytterligare avgränsat oss till livförsäkringsbolag. Undersökningen 
begränsas till kodens regler för den interna kontrollen, närmare bestämt punkterna 3.7.1, 3.7.2 
och 3.7.3, där fokus ligger på punkt 3.7.2. Då vi skriver Svensk Kod för Bolagsstyrning eller 
Koden syftar vi på Kodens regler om den interna kontrollen.  Därmed begränsas den interna 
kontrollen till internkontroll avseende finansiell rapportering och Koden begränsas till de tre 
ovanstående punkterna. Avgränsningar har gjorts mot ABL, som tycktes alltför omfattande för 
att på ett rättvist sätt kunna behandlas i uppsatsen. 

1.6 Referenssystem 
Vi använder oss av ett fotnotsystem där en fotnot efter ett ord syftar till ordet, en fotnot efter en 
mening men innan punkten syftar till hela meningen och en fotnot efter punkten syftar till hela 
stycket. Den så kallade Oxfordmodellen används och modellen innebär att noter placeras längs 
ner på en sida och numreras löpande14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13http://www.willis.com/Sites/Sweden/Swedish/Vad%20vi%20erbjuder/Branscher%20och%20segment/Finansiell
a%20institutioner.aspx (läst 2006-05-15) 
14 Strömquist, Siv, Uppsatshandboken, Hallgren & Fallgren, 1999, sidan 43 
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2 Metod 
Metod innebär både organisering och tolkning av information som hjälper oss att få en bättre 
förståelse av samhället15. I detta avsnitt redogörs för valet av ansats och utformningen av 
studien. Vidare redogörs för det tillvägagångssätt som valts vid teori och empiri samt vilken 
metod som används vid analys av empirin. Slutligen diskuteras metodkritik. 

2.1 Utgångspunkt 
Företagets ägare kan använda sig av extern redovisning för att bland annat bedöma 
företagsledningens skötsel av företaget. Externredovisning är av större intresse om ägare och 
företagsledningen utgör skilda funktioner, vilket är fallet i större aktiebolag. Då ägarna inte har 
någon direkt kontroll över ledningen, får de nöja sig med den indirekta kontrollen som innebär 
att de på bolagsstämman kan vägra att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen eller ge ansvarsfrihet 
men ändå välja en ny styrelse. Denna kontrollfunktion i snävare mening handlar om att använda 
redovisningen för att kontrollera att inga oegentligheter har begåtts. I en vidare mening handlar 
det om att använda redovisningen för att bedöma företagsledningens effektivitet. 16 
 
Den finansiella rapporteringen är ett bevis på hur företagsledningen skött sig. Det är mycket 
viktigt att den ekonomiska information som företaget rapporterar inte innehåller felaktigheter. 
Ägarna förväntar sig att ett företags finansiella ställning och utveckling återspeglas på ett 
rättvisande och fullständigt sätt i den finansiella rapporteringen17. 
 
Enligt Koden ska styrelsen årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen avseende 
finansiell rapportering är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret 
(3.7.2). Enligt vår mening förstärker detta ytterligare ägarnas indirekta kontroll av styrelsen och 
ledningen. Vårt perspektiv blir således Principal/agent perspektivet, producenterna blir 
styrelsen/företagsledningen som implementerar reglerna medan användarna är ägarna. 
Revisorerna spelar en roll som granskande funktion mellan dessa parter, men deras ansvar 
angående granskningen av den finansiella rapporteringen är fortfarande oklar. 

2.2 Forskningsansats 
Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja mellan två olika metodiska angreppssätt, det vill 
säga en kvalitativ och en kvantitativ metod. Denna indelning görs med utgångspunkt från den 
information som undersöks - mjukdata eller hårddata. De har vissa gemensamma drag men skiljer 
sig främst när det gäller behandling av information på grundval av dess substans och mängd. 
Kvalitativ forskning lägger vanligtvis tonvikt vid ord och inte kvantifiering vid insamling och 
analys av data. 18 I undersökningar med kvalitativa metoder söks en djupare kunskap på färre antal 
enheter, istället för något generellt stort datamaterial som hör till den kvantitativa metoden. De 
värderingar och erfarenheter forskaren har finns alltid med i analysarbetet. Den kvalitativa 
metoden ger fler aspekter på ett visst beteende och skapar en större förståelse för sammanhanget. 
Forskaren bör, vid val mellan dessa metoder, utgå från problemet som ska undersökas och 
definiera de resurser och förutsättningar man förfogar över.19 
 

                                                 
15 Holme, Idar M., och Solvang, Bernt K., Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
1997, sidan13 
16 Smith, Dag, Redovisningens språk, Studentlitteratur, 2000, sidan 18 
17 Molin, Håkan och Billfalk, Magnus, Intern kontroll för styrelseledamöter, Ernst & Young, 2005 
18 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber Ekonomi, 2002, sidan 33 
19 Holme, Idar M., och Solvang, Bernt K., Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
1997 
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Vi har utifrån vårt syfte valt att göra en kvalitativ undersökning, då vi vill få en förståelse av hur 
koden påverkar/påverkat företagets interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen. 
Metoden är lämplig då det hjälper oss att förstå vilka förändringar som har skett sedan Kodens 
införande. Det vill säga vilka faktiska aktiviteter som den medför och om den finansiella 
rapporteringen har blivit tillförlitligare som följd av Koden. För att få en djupare förståelse gör vi 
intervjuer istället för exempelvis enkätundersökningar. Respondenterna har valts utifrån deras 
kunskaper dels avseende Koden dels företagens interna kontroll. En expert anlitats för att få 
djupare kunskaper om Koden och en utomstående konsult för att dels få djupare information om 
Koden och dels hans åsikter om hur företagens interna kontroll kan ha påverkats i och med 
införandet av Koden. 
 
Grunden för empirianalysen är att få ökad förståelse och därmed kunna göra tolkningar av det 
undersökta problemet. Vår undersökning kan ej generaliseras bland annat för att det är för få 
bolag som intervjuas och det är inte heller den kvalitativa forskningens syfte att göra en analytisk 
generalisering.20 
 
Uppsatsen har ett induktivt synsätt, vilket innebär att studien utgår från de data som samlas in 
och sedan formuleras en slutsats som stäms av mot teorin. Med detta tillvägagångssätt blir teorin 
mer ett ramverk som finns i bakgrunden av uppsatsen. Den består mestadels av regler och 
dokument som rör hur bolag ska styras.  
 
Ett viktigt vägval är i vilken utsträckning forskaren ska styras av teorier och teoretiska 
förväntningar, respektive vara ”förutsättningslös”, det vill säga styras av sina observationer och 
data. Det är svårt att vara helt förutsättningslös, den så kallade förförståelsen påverkar alltid det 
som studeras. Dock kan hävdas att man är mer styrd av de data som insamlas än av teorierna. 
Detta kallas att vara datastyrd21. Något som är lätt hänt i denna uppsats, då transkriberingar av 
intervjuerna medfört att vi i dagar suttit och lyssnat på en respondents åsikt.  

2.3 Empirimetod 
Valet av ett relativt aktuellt ämne gör det omöjligt att endast utifrån sekundärdata få svar på vår 
frågeställning. Då ämnet ligger och väger på avgöranden i framtiden har ingen hunnit skriva en 
bok med svar på uppsatsens frågeställning. Därför har det utförts åtta intervjuer för att göra 
uppsatsen intressant samt relevant.  
 
Även om uppsatsens huvudsakliga ämne smalnar av mot internkontroll avseende den finansiella 
rapporteringen, symboliseras hela arbetet av tre vida nyckelord: Svensk Kod för Bolasstyrning, 
Internkontroll, Finansiella institutioner. Nyckelorden har vi utgått ifrån då vi sökt empirisk 
information.  
 
Vid problemformuleringen tog vi hjälp av diverse experter. En pilotintervju genomfördes med 
Helene Strid, expert på internkontroll samt diskussioner med Henrik Rättzén partner inom området 
finansiella institutioner, båda från KPMG. Med diskussion menar vi flexibla samtal där vi redogjort 
för det som intresserar oss och experterna inom området påpekat vad de finner angeläget. Detta 
gjordes för att kunna upptäcka tendenser till intressanta uppslag.  
 
För att sätta spets på problemet har vi även resonerat kring ämnet med kunniga föreläsare vid 
Företagsekonomiska Institutionen, redovisningsenheten, Stockholms Universitet. Uppsatsens 
problem har således utformats både från näringslivets praktiska synsätt och universitetets 
                                                 
20 Holme, Idar M., och Solvang, Bernt K., Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
1997 
21 Lindholm, Stig, Forska och skriva - en liten vägledning, Academia Adacta, 1999  
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teoretiska synsätt. I detta ämne ligger dock praktiken och teorin på många sätt nära varandra, 
vilket vi dock inte ska gå djupare in på här, men det som menas är att redovisningsreglerna 
(teorin) tillämpas i mångt och mycket i praktiken. 
 
I sökandet av svar på vårt huvudproblem började vi med intervjuerna så snart vi var pålästa på 
ämnet. Valet att lägga intervjuerna till största delen i början av uppsatsperioden medförde att 
empirin starkt kopplades till teorin och relationen däremellan gav många idéer. Dock blev de 
frågor vi ställde till respondenterna tvungna att justeras något. Exempelvis vad skillnaden är 
mellan Koden och Finansinspektionens föreskrifter, insåg vi inte var så lämpig att ställa då dessa 
regler och rekommendationer kompletterar varandra. Fyra företag intervjuades. Då inriktningen 
är mot finansiella institutioner valdes två banker, SEB och Handelsbanken. Anledningarna till 
valet av dessa banker var att de tillämpade koden redan 1 juli, 2005, samt att de ses som ”stora, 
stabila och välskötta”. De två försäkringsbolagen som utsågs var; Skandia Liv och 
Länsförsäkringar Liv, som successivt börjat tillämpa Koden. Att det blev just livförsäkringsbolag 
motiveras av vårt intresse som uppsatsskrivare. Valet av stora finansiella institutioner grundar sig 
i vår förförståelse, att de hade en relativt god intern kontroll redan innan införandet av koden 
samt vikten för dem att skapa förtroende på marknaden.  
 
En intervju med Per Lekvall, sekreterare i Kollegiet för Svensk kod för Bolagsstyrning, genomfördes 
för att få en fördjupad bild av Koden samt hur införandet av koden har fungerat hittills. Frågorna 
kretsade kring hur kollegiet uppfattar att Koden har tillämpats, Kodens fortsatta utveckling samt 
de problem som har dykt upp22. Vi har även intervjuat en utomstående konsult, hans företag har 
dock policyn att namnet på företaget samt namnet på den som blir intervjuad ej får publiceras, 
vilket vi givetvis tar i beaktning och kommer därav kalla honom Sven Svensson i fortsättningen. 
Sven Svensson är konsult inom ämnet Internkontroll och Koden. Denna intervju låg tidsmässigt i 
slutet av uppsatsperioden och kretsade kring att knyta samman all empiri till en helhetsbild. Sven 
Svensson har fungerat som en opartisk part för att säkerställa trovärdigheten kring vår studie23. 
Intervjun med honom behandlas inte i empirin utan har använts som experthjälp där det behövts.  
 
Vi har också deltagit på ett seminarium: Svensk Kod för Bolagsstyrning – första tillämpningen24. 
Seminariet behandlade frågor om Kodens tillämpning och företagens reaktioner på den. Där 
deltog representanter från svenskt näringsliv, institutioner och Näringsdepartementet. Vi har 
lyssnat och diskuterat med erfarna representanter för dessa organisationer. En av experterna har 
vi även diskuterat med vid andra tillfällen och hans åsikter kommer att behandlas som 
expertutlåtanden i uppsatsen.  Tyvärr kan han inte nämnas vid namn då hans företag har en 
policy som inte tillåter det. Han kommer att kallas för Anders Andersson. Han har deltagit i 
framtagandet av en vägledning till Koden och är nu med i utformningen av ramverket för 
revisorns granskning av internkontrollrapporten. Till vardags arbetar han som konsult och hjälper 
företag att utifrån Koden, förbättra sin interna kontroll. Övriga representanter på seminariet 
refereras till med deras riktiga namn. 
 
De intervjuer vi haft har utgått ifrån den intervjuades perspektiv, det vill säga hur den som 
intervjuas uppfattar frågan och hur han/hon sedan svarar. Anledningen till denna utformning är 
att vårt huvudsakliga syfte har varit att ta reda på vad Koden tillför den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen. Då vi talar om företagets bild av den interna kontrollen 
har vi resonerat som att den högst ansvarige för den interna kontrollen speglar den 
sammanfattande bilden. På SEB och Handelsbanken har vi intervjuat 
internrevisionschefen/revisionschefen, medan vi på Skandia Liv intervjuat en chefsjurist samt 
                                                 
22 Se bilaga 3 
23 Se bilaga 4 
24 Se bilaga 7 
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gjort en skriftlig intervju med internrevisionschefen. På Länsförsäkringar har vi intervjuat en 
Compliance and Risk Manager25. På försäkringsbolagen har många av de kunniga personerna 
inom ämnet haft tidsbrist och därför ej kunnat medverka vid en muntlig intervju. Detta borde 
dock inte påverka validiteten i intervjuerna, då respondenterna diskuterat med sakkunniga på 
områden de själva inte behärskade.  
 
Intervjufrågorna, vårt syfte, samt vårt etiska ställningstagande har inför varje intervju skickats ut i 
god tid innan intervjuerna för att respondenten ska ha möjligheten att fundera kring frågorna. 
Det har även klargjorts i detta utskick att intervjun kommer kretsa kring respondenten. För att 
skapa tillit har samtliga intervjuer börjats med att repetera vår etiska ståndpunkt. Intervjuerna har 
varit mycket flexibla och de har i stor utsträckning getts följdfrågor. Intervjufrågorna har varit 
relativt lika mellan företagen med undantag från små justeringar. I slutet av varje intervju har vi 
även hört efter om det finns någon fråga respondenten anser saknas. Svaret blev aldrig ja. Den 
här typen av utformning liknar den semistrukturerade intervjumetoden som i regel går ut på att 
intervjuaren har ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd kan variera. 26 Det bör även 
tilläggas att trots att våra respondenter är mycket upptagna personer har vi aldrig blivit avbrutna 
på grund av tiden, utan fått den tid vi behövt för att få svar på våra frågor. 
 
Efter intervjuerna då transkribering och sammanställning gjorts har vi skickat ut materialet till 
respondenterna för att han/hon ska kunna verifiera att det överensstämmer med vad han/hon 
sagt. Respondenterna har i detta skede haft möjligheten att lägga till saker till texten och sedan 
har vi i efterhand tagit med i uppsatsen det som är relevant för problemformuleringen. Detta är 
en metod som är klassisk för kvalitativa uppsatser som vår. 

2.4 Teorimetod 
Det material som utgör sekundärdata (teori i vår uppsats) har framför allt hittats i böcker och 
artiklar men även i viss mån på Internet. I vissa fall har det varit intervjurespondenter som tipsat 
om litteratur. Materialet är nästan uteslutande offentligt publicerat, vilket gör det lätt för läsaren 
att kontrollera källorna. Regelverken som tas upp i teorin, är valda utifrån nyckelbegreppen intern 
kontroll, finansiella institutioner och Svensk Kod för Bolagsstyrning. Den huvudsakliga frågan i 
uppsatsen är vad Svensk Kod för Bolagsstyrning kan tillföra finansiella institutioners interna 
kontroll. Utifrån denna fråga har teorier valts. Agentteorin har valts som ett övergripande 
ramverk för att förklara den problematik som finns då ägarnas och ledningens intressen skiljer sig 
åt. Det är ytterst viktigt att få en bra bild av hur bolagsstyrning fungerar, därav teorin om 
corporate governance.  
 
Under hela arbetets gång har frågan huruvida koden behövs eller ej funnits och i sökandet efter 
att behärska den här frågan har argument för och emot reglering diskuterats. Frågeställningen är 
dock betydligt specifikare än så, då vi går in mer konkret på internkontroll avseende finansiell 
rapportering, som finns i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Reglerna om internkontroll har valts, 
det vill säga punkt 3.7.1, 3.7.2 och 3.7.3. Studiens huvudsakliga fokus har varit punkt 3.7.2, som 
innebär att styrelsen ska beskriva hur den interna kontrollen är organiserad och hur väl den har 
fungerat under det senaste räkenskapsåret. Vår första tanke var att jämföra Koden med 
Finansinspektionens allmänna råd angående styrning och internkontroll (2005:1). Allt eftersom 
insåg vi att dessa ramverk är kompletterande vilket innebar att det inte blev någon betydande del i 
uppsatsen. Frågan har dock diskuterats i empirin. Det finns ingen definition på vad god 
internkontroll är, men eftersom de flesta företag utgår från COSO: s ramverk, är det naturligt att 
ha den med i uppsatsen. 

                                                 
25 Se bilaga 2 
26 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Malmö, 2002, sidan 127 
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2.5 Metodkritik  

2.5.1 Trovärdighet 
Beträffande trovärdighet har vi valt följande begrepp: 
 
Tillförlitlighet 
Detta begrepp innebär två saker: Först ska forskarna säkerställa att studien utförts i enlighet med 
de regler som finns. Detta har gjorts genom att etikregler klargjorts för respondenterna innan 
varje intervju. Sedan måste forskaren se till att resultaten rapporteras till de personer som är en 
del av den sociala verklighet som studerats, för att dessa ska kunna bekräfta att forskaren 
uppfattat den verkligheten på ett riktigt sätt, något som ofta kallas för respondentvalidering27. 
Valideringen har i studien varit väldigt stringent, alla respondenter har via mejl eller telefon fått 
kommentera sammanställningen av sin intervju. 
 
Överförbarhet 
Kvalitativ forskning brukar ses som ”fylliga redogörelser”28, det vill säga den tränger in på djupet. 
Därmed är överförbarheten inte särskilt intressant, enligt Guba och Lincoln i Bryman, är det upp 
till andra personer att avgöra om studiens resultat är överförbara till en annan miljö. Vår studie 
fokuserar på fyra finansiella institutioner, därmed är resultaten i studien ej överförbara på alla 
finansiella institutioner. Vår mening är att få förståelse för hur det ser ut i dessa institutioner, inte 
att göra generaliseringar. 
 
Pålitlighet 
Begreppet föreslår att forskarna antar ett granskande synsätt, vilket säkerställer att det skapas en 
fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Tanken är sedan att 
forskningskollegor ska fungera som granskare. Detta har utförts i studien genom att en grupp 
studiekamrater fått skriva en opponering på arbetet och sedan har författarna givits utrymme för 
ändringar innan den slutliga inlämningen. Genom att uppsatsgruppen bestått av tre studenter har 
varje text granskats av minst tre personer, något som varit tidskrävande, men ökat pålitligheten. 

2.5.2 Äkthet 
Under rubriken äkthet döljer sig ett antal begrepp som ska stärka autenciteten i studien. Det som 
fokuserats på i vår studie är rättvis bild. ”Det vill säga ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild 
av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats?”29 
I studien har fyra företag valts ut och det är definitivt inget representativt urval för finansiella 
institutioner, men författarna anser sig ändå kunna dra slutsatser utifrån dessa intervjuer. 

2.5.3 Metodens styrkor 
� Respondenterna tillhör de mest kompetenta på området inom de företag/ämnen som 

valts. 
� Vi har säkerställt en rättvisande dokumentering och datainsamling. Exempelvis har vi 

bandat alla intervjuer, transkriberat ordagrant och sedan skickat den till den som blivit 
intervjuad, för att de ska få möjligheten att kommentera. Det här är viktigt för den som 
blir intervjuad, då vissa av respondenterna tidigare blivit felciterade i diverse uppsatser. 
Det här har gjort det möjligt för respondenterna att känna sig bekväma och givit oss den 
information som tillfrågats. Vi har alla tre varit på alla intervjuer, vilket medfört att risken 
för feltolkningar minskat.  

                                                 
27 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber 2001, sidan 258 
28 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber 2001, sidan 260 
29 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber 2001, sidan 261 
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� Sekundärdata har i så stor utsträckning som möjligt bestått av verk från erkända författare 
samt vetenskapliga artiklar. Information från Internet bör forskaren vara extra noggrann 
med då det kan vara svårt att fastställa upphovsmannen, trovärdigheten och autenticiteten 
från sådana dokument 30. För att säkerställa detta har mestadels hemsidor från erkända 
organisationer använts, exempelvis Svenskt Näringsliv, FAR och Finansinspektionen. 

� För att få en ytterligare objektiv och trovärdig bild av den interna kontrollen och Koden i 
de företag respondenterna företräder, har opartiska experter tillfrågats.  

2.5.4 Metodens svagheter 
� Mycket sekretess kring företagens interna kontroll. Hur mycket vill de berätta? 
� Hur frågorna formulerats påverkar i hög grad vilka svar man får. 
� Respondenter är sakkunniga inom sitt område men är även representant för sitt företag, 

vilket innebär att objektiviteten kan ifrågasättas.  
� Kritik mot de skriftliga källor som använts, är att de kan bygga mer på upphovsmannens 

tolkningar än på en objektiv bild av verkligheten.  
� Befintliga källor kan ha producerats för andra ändamål än uppsatsens särskilda syfte31, 

därför blir empirin viktig.  

2.6 Metod vid analys av empirin 
 
 

 
Källa: egen modell 
 
Analysen har utgått från förförståelsen inom ämnet internkontroll och Svensk Kod för 
Bolagsstyrning. Väsentliga frågor för undersökningen har formulerats. Med hjälp av 
respondenternas svar har empirin skapats, deras åsikter har sammanfattats och analyserats  
utifrån problemområdena. Samtliga respondenters åsikter har placerats inom respektive 
problemområde. Detta har sedan jämförts med den valda teorin. Teorin har således varit ett 
ramverk som empirin analyserats mot. Detta har lett fram till våra slutsatser. 
 
 

                                                 
30 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken, Studentlitteratur, 1998, sidan 190 
31 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken, Studentlitteratur, 1998, sidan 201 
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3 Teori 
Teoriavsnittet i studien består av teorier som ansetts relevanta för studien och 
regelverk/rekommendationer som reglerar bolagsstyrningen. Kapitlet inleds med 
intressentmodellen och teorier om bolagsstyrning för att ge en övergripande bild. Sedan 
beskrivs de rekommendationer/regelverk som är viktiga för att skapa förtroende, exempelvis 
Koden. 

3.1 Intressentmodellen 
Ett företag står aldrig på egna ben. För att ett företag eller organisation ska kunna fungera krävs 
intressenter. Med intressent menas en grupp eller organisation som har intresse av hur företaget 
utvecklas. Mellan företaget och dess intressenter finns olika beroendeförhållanden. Beroendet är 
ömsesidigt och ser olika ut, eftersom det är olika relationer intressenterna har till företaget. 
Exempelvis är en anställd, i normalfallet, mycket mer beroende av företaget än stat och kommun 
är. Intressentgrupperna kräver belöningar som överstiger de bidrag de lämnar till företaget, om 
inte detta uppfylls kommer de att sluta vara intressenter. Därför är företagets främsta mål att 
tillgodose intressenternas krav. Problemet med detta är att intressenternas krav ofta står i konflikt 
med varandra. I praktiken är det omöjligt att fullt ut tillgodose kraven från omgivningen. Istället 
får man göra en kompromiss mellan intressenternas krav för att säkerställa företagets utveckling 
och fortsatta drift.32 
 
Intressentmodellen33 bygger på ”strävan efter en tillfredsställande vinst baserad på en viss anspråksnivå”. 
Företag strävar efter att uppnå ett stabilt förhållande till sin omgivning, en slags jämvikt. 
Meningen med Svensk Kod för Bolagsstyrning är att skapa ett större förtroende för företaget 
bland alla intressentgrupper. Koden ska till exempel se till att företagets finansiella rapportering är 
korrekt.34  

3.2 Förtroende 
Förtroende är något som ligger till grund för våra handlingar. Det finns olika sorters förtroende, 
en vanlig indelning är systemförtroende och personförtroende. Personförtroende handlar om att 
ha förtroende för en viss person som man av egna erfarenheter vet att man kan lita på. 
Systemförtroende är den tillit vi hyser till olika organisatoriska och samhälliga funktioner.35 
  
Redovisning är ett exempel på systemförtroende då det är en funktion som människor måste 
kunna lita på för att kunna använda36. Med hjälp av redovisning kan verksamheten återges i 
förenklad form vilket ger möjligheten att kunna se över verksamheten och därigenom öka 
säkerheten37. Den årsredovisning som aktiebolag lämnar är faktiskt den enda informationen om 
verksamheten som vem som helst garanterat får ta del av38. Redovisningen är därav viktig då den 
kan ses som något som skapar förtroende och medvetet kan användas för att bygga upp ett 
förtroende39.  
 
                                                 
32 Ax, Christian, Johansson, Christer, Kullvén, Håkan, Den nya ekonomistyrningen, Liber, 2005, sidan 38 ff. 
33 Se bilaga 1 
34 Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2004 
35 Baldvinsdottir, Gudrun, Att övervinna misstro mot ekonomisk information - en fallstudie av Legoverken AB, Göteborgs 
Universitet, 1999 
36 Baldvinsdottir, Gudrun, Att övervinna misstro mot ekonomisk information - en fallstudie av Legoverken AB, Göteborgs 
Universitet, 1999 
37 Gröjer, Jan-Erik, Grundläggande redovisningsteori, Studentlitteratur, 2002, sidan 20  
38 Blomqvist, Anders och Leonardz, Björn, Årsredovisningen en introduktion, Liber Ekonomi, 2001, sidan 14. 
39 Baldvinsdottir, Gudrun, Hagberg, Andreas, Johansson, Inga-Lill, Johansson, Kristina & Marton, Jan, The Role of 
Trust in Accounting Research- a study of influential accounting journals, 1995-2003, Göteborgs Universitet, 2005 
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Lagstiftning samt självreglering har tillkommit på redovisningsområdet för att främst tillvarata 
långivares, kreditgivares och aktieägares intressen40. Ett sätt att resonera är att mycket av det som 
det lagstiftas om är ett tecken på marknadsmisslyckanden som resulterat i diverse skandaler. Som 
gemensam nämnare bland dessa skandaler har många gånger brister funnits i den interna 
kontrollen vilket i sin tur har lett till minskat förtroende för företagen. Meningen med 
internkontrollsreglerna i Koden är att öka förtroendet på marknaden genom att tydliggöra hur 
man arbetar med den interna kontrollen samt klargöra det ansvar styrelsen har. Syftet med Koden 
är, som ovan nämnt, att förbättra styrningen av svenska företag och ge ägare större möjlighet att 
övervaka styrningen och på så vis ge ett förstärkt beslutsunderlag. I förlängningen förväntas detta 
leda till ett ökat förtroende för den svenska kapitalmarknaden och det svenska näringslivet som 
helhet. 
 
Trots att förtroende är grundläggande i finansiella institutioner missköter sig vissa företag inom 
branschen. Finansinspektionen har på senare tid gjort nya tillslag, vilket lett till att företagens 
tillstånd dragits in.41 Finansiella institutioner har dock för det mesta en mycket god internkontroll 
då de är ytterst beroende av att ha förtroende på marknaden. I exempelvis banker är ett gott 
förtroende nödvändigt för att inte hela det kapitalistiska systemet ska kollapsa42. Inom 
Livförsäkringsbolag är trygghet extra viktigt och därav förtroendet avgörande för om en 
försäkring ska tecknas eller ej. Enligt Baldvinsdottir är chansen att risker tas större ju högre 
förtroendet är. Finns inget förtroende skapas ovilja att ta risker i investeringar.  
 
Frågan är om en självreglering likt Koden kan skapa förtroende på marknaden? Enligt forskare 
Jenny Ählström på Handelshögskolan i Stockholm riskerar bolag som kritiseras, att få sämre 
förtroende på lång sikt, möjligen kan även detta appliceras på misskötsel av 
internkontrollsfrågor43. Intressant inom ämnet är att skadat förtroende eller lågt förtroende har 
värre konsekvenser än vad nyttan är av högt förtroende44. För att öka förtroendet hos företagens 
intressenter har man i generationer använt sig av reglering. 

3.3 Reglering 
Redovisningsprinciper i Sverige har förändrats starkt över tiden och kommer med all sannolikhet 
att fortsätta förändras. Sverige är ett litet land beroende av internationell handel och 
kapitalförsörjning. Redovisningen följer handel och kapital och därmed blir svensk redovisning 
också starkt påverkad av internationella strömningar.45 Det diskuteras och har diskuterats bland 
annat av lagstiftare och personer ur näringslivet huruvida redovisningen ska regleras eller ej. Det 
finns de som är för reglering men även de som är emot reglering. 

3.3.1 Argument för reglering 
Ett typiskt argument för reglering, är att regleringen behövs på grund av att marknaden 
misslyckas med att få fram den optimala mängden information som behövs46. Reglering finns 
med andra ord för att skydda intressenterna då marknaden misslyckas. Detta för att minimera 

                                                 
40 Gröjer, Jan-Erik, Grundläggande redovisningsteori, Studentlitteratur, 2002, sidan 20 
41 Svenska Dagbladet, Näringsliv, Nya tillslag mot finansbranschen, 2006-01-31 
42 Gröjer, Jan-Erik, Grundläggande redovisningsteori, Studentlitteratur, 2002, sidan 18 
43 Svenska Dagbladet, Näringsliv, Förtroendet urholkas, 2006-04-05  
44 Baldvinsdottir, Gudrun, Att övervinna misstro mot ekonomisk information - en fallstudie av Legoverken AB, Göteborgs 
Universitet, 1999 
45 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori- policy och praxis, Liber Ekonomi, 2003, sidan 31 
46 Henriksen, Eldon S. och Van Breda, Michael F., Accounting Theory, Irwin, 1992, sidan 246 
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chanserna till att informationsasymmetri uppkommer. Informationsasymmetri är då en part har 
mer information än en annan och beslutsfattaren därför ej kan fatta rationella beslut.47  

Ytterligare ett argument som förespråkare för statlig reglering påpekar är att rapporteringen är till 
allmännytta, det vill säga redovisningsinformation kan användas av en person utan att hindra 
någon ytterligare att använda den. Allmänheten har samma tillgång till informationen som 
investerare. Utan reglering skulle inte företagen behöva rapportera och då uppstår problemet med 
vem som ska betala för redovisningsinformationen. Troligen skulle man låta investerarna stå för 
kostnaderna för den finansiella informationen men då skulle problemet uppstå med så kallade 
”free riders”, det vill säga de som drar nytta utan att betala. Motståndare till reglering säger att 
publiceringen av den finansiella informationen inte är helt utan fördelar för företagen, då det är 
beroende av marknaden för att få kapital. De hävdar alltså att även utan reglering skulle företagen 
vara villiga att påkosta publicering av finansiell information.  

Motståndarna till reglering påpekar att investerare ofta betalar analytiker för finansiell information 
trots ”free rider” -problemet. Historiskt sett har företagen i viss mån upprättat självständiga 
finansiella rapporter utan att regler för detta varit orsaken, men problemet har då varit att 
rapporterna varit av varierande utformning och ej speciellt djupgående. Motargumentet är att 
företagen kanske presenterar den informationen investerarna verkligen vill höra istället för den 
information som lagstiftarna tror investerarna vill ha.48  

Det tredje argumentet för reglering är att det blir en mer tillförlitlig jämförelse mellan företagens 
årsrapporter. Om det inte ges några restriktioner för hur företagen ska redovisa kan man inte 
heller jämföra företagen sinsemellan, åtminstone inte utan betydande merarbete. Det är 
nödvändigt att kunna jämföra företagen då intressenterna ska fatta beslut utan att det sker 
misslyckanden på marknaden. Som motargument till vikten av likformighet i årsrapporterna anser 
vissa att branscherna ser alltför olika ut för att kunna rapportera på ett likartat sätt. Ett annat 
argument mot reglering är att innan 1929, då en etablerad redovisningsreglering ej existerade, var 
årsrapporterna utformade på ett liknande sätt. Förespråkare för reglering anser dock inte att 
rapporterna var tillräckligt lika för att kunna jämföras. 49 

3.3.2 Argument mot reglering 
Motståndare till reglering framhåller att regler ofta kommer i samband med att kriser inträffar. 
När kriser inträffar sker ofta en hel del bortförklaringar och smutskastningar för att hitta någon 
skyldig, vilket är förståligt då människor ofta förlorar en hel del pengar. Det är ofta ”den lilla 
investeraren” som blir skadad medan ”den stora investeraren” som har en mer diversifierad 
portfölj klarar sig bättre. Lagstiftarna sätter då in reglering för att skydda den ”lilla investeraren” 
men egentligen behövs inte något skydd mot marknaden. Problemet är inte heller brist på 
detaljerad finansiell information utan det som behövs är skydd mot misslyckanden med att 
diversifiera sin portfölj. En annan synpunkt från dem som anser att reglering ej behövs är att 
behovet av reglering inom vissa branscher eller under vissa år har försvunnit helt. Därför leder 
reglering i dessa fall till att lägga ner energi på något som baseras på dåtida händelser. Nackdelar 
med regleringen ses även vara att den är reaktiv istället för proaktiv. Reglerna kommer oftast efter 
de skandaler som de skulle ha förhindrat. En av anledningarna är att det ofta är en lång process 
att bestämma nya regler.50 Den största riskfaktorn för banker är reglering, då detta kan skapa falsk 
säkerhet hos marknaden och därmed ägarna51. 

                                                 
47 Messier, William F.,Glover, Steven M., Prawitt, Douglas F., Auditing and Assurance Services a Systematic Approach, 
McGraw-Hill Irwin, 2006, sidan 8  
48 Henriksen, Eldon S. och Van Breda, Michael F., Accounting Theory, Irwin, 1992, sidan 247 ff. 
49 Henriksen, Eldon S. och Van Breda, Michael F., Accounting Theory, Irwin, 1992, sidan 248 ff. 
50 Henriksen, Eldon S. och Van Breda Michael F., Accounting Theory, Irwin, 1992, sidan 250 ff. 
51 http://www.pwc.com/images/gx/eng/fs/bcm/banana.pdf (läst 2006-05-07) 
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3.4 Bolagsstyrning 

3.4.1 Agentteorin 
När flera personer har gemensam egendom uppstår ibland konflikter beroende på att 
egendomens ägare kan ha olika målsättningar. Konflikterna kan vara av avtalsrättslig eller 
aktierättslig karaktär, där de aktierättsliga problemen uppkommer främst i samband med 
aktiemarknadsbolag. Bolagsstyrning handlar i mångt och mycket om relationen mellan ägande 
och kontroll. Redan på 1700-talet studerade dåtidens ekonomer de problem som separationen av 
ägande och kontroll i aktiebolag medför. Nationalekonomen Adam Smith konstaterade att det är 
ganska naturligt att en person som förvaltar en annan persons egendom inte är lika noggrann i sin 
övervakning som om den vore hans eller hennes egendom. På 1930-talet introducerade de 
amerikanska nationalekonomerna Berle och Means begreppet Agentteorin. De menade att i bolag 
med många små aktieägare är ägande och kontroll separerade vilket leder till en passivisering av 
ägarna: små aktieägare tar inte ansvar för bolaget på samma sätt som stora aktieägare. 
Bolagsledningen har i bolag med oorganiserade aktieägare svaga incitament att se till andra 
intressen än sina egna. Ägarna vill ta del av överskott från verksamheten i form av vinstutdelning 
medan ledningen själv vill ta del av överskott i form av ökad ersättning eller på annat sätt.52  
 
Agentteorin går ut på att principalen och agenten (ägaren och ledningen), har olika intressen samt 
olika tillgång till information, så kallad informationsasymmetri. Informationsasymmetri innebär 
att ledningen alltid kommer att ha mer information än ägaren. Detta får till följd att ägaren aldrig 
kan vara säker på att ledningen beaktar dess intressen på bästa sätt då ledningens mål skiljer sig 
mot ägarnas. För ägarna är det viktigt med en strukturerad och öppen styrning, vilket Koden 
poängterar. Det här är betydelsefullt för att kunna följa upp vad deras investerade kapital 
genererar, det vill säga så hög avkastning som möjligt på sitt kapital. Ledningens intresse å andra 
sidan är att maximera sin personliga avkastning, det vill säga dess ersättning i form av bonus och 
löner samt gott rykte och möjlighet till befordran. Möjligheten finns att detta leder till att 
ledningen förskingrar pengar eller på annat sätt lurar ägarna. Exempelvis genom manipulering av 
resultatrapporten, för att ge en så fördelaktig bild av företaget som möjligt. 53 Det kan vara svårt 
att motivera ledningens intresse av Koden medan ägarnas intresse för den är mer förståeligt. 
Svensk Kod för Bolagsstyrning ska förbättra ägarnas insyn och kontroll i företaget samt skapa en 
väl avvägd maktbalans mellan ägare och ledning, som bland annat säkerställer ägarnas möjlighet 
att hävda sina intressen mot ledningen. Koden understryker att styrelsen ska ansvara för bolagets 
interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investeringar. 54 
 

 
 
Modellen är en egen design med utgångspunkt från en modell i ”Auditing & Assurance Services, A Systematic Approach” 
Messier, Glover & Prawitt (2006).  
 
 

                                                 
52 af Sandeberg, Catarina, Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur, 2006 
53 Messier, William F.,Glover, Steven M.,Prawitt, Douglas F., Auditing and Assurance Services a Systematic Approach, 
McGraw-Hill Irwin, 2006,  sidan 4 
54 Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2004, sidan 4 f. 
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Den interna kontrollen är viktig i förhållandet mellan agenten och principalen. I ovanstående 
modell förser agenten principalen med finansiella rapporter där effektiviteten av den interna 
kontrollen intygas. I egenskap av agent har företagsledningen ett ansvar att bibehålla en 
tillfredställande internkontroll, för att säkerställa att den finansiella informationen är korrekt. 
Externa revisorer granskar agentens interna kontroll och ökar därmed rapporternas trovärdighet 
när de når principalen. 

3.4.2 Bolagsstyrning 
I Agentteorin har de problem som aktualiseras i samband med bolagsstyrning berörts. Begreppet 
corporate governance, eller bolagsstyrning med den svenska termen, fick sitt genombrott i USA 
under 1980-talet och kan definieras som det system genom vilket företaget styrs och kontrolleras. 
Bolagsstyrning handlar alltså om ett beslutssystem, genom vilket ägarna direkt och indirekt styr 
bolaget. Bakgrunden är ett antal företagsskandaler där bolagsledningar ansågs ha agerat mer i eget 
intresse än aktieägarnas, bland annat genom att använda företagens medel för privata syften. En 
orsak till dessa skandaler anses vara bristande kontroll och svag styrning. Som en reaktion mot 
detta växte det så kallade ”shareholder value-synsättet” fram, det vill säga företagens yttersta syfte 
är att skapa värde för sina aktieägare. Detta resulterade i en ökad fokusering på frågan om hur 
företagen ska styras för att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen. 55 

3.4.2.1 Det svenska styrningssystemet 
Styrning av svenska aktiebolag sker genom ett samspel mellan de fyra så kallade bolagsorganen, 
det vill säga bolagsstämman, styrelsen, den verkställande ledningen och revisorerna. Dessa organ 
har en strikt makt- och ansvarsfördelning sinsemellan. Den svenska modellen för bolagsstyrning 
definieras av lagar, självreglering och praxis på området. Den skiljer sig både från den så kallade 
monistiska som den dualistiska modellen. Den monistiska är den modell som är rådande i de 
anglosaxiska länderna, USA och Storbritannien. Medan den dualistiska modellen är gällande i 
Kontinentaleuropa, främst i Tyskland. Den största skillnaden mellan dessa två modeller är 
maktfördelningen. I den monistiska modellen är separationen mellan den styrande och den 
verkställande makten inte speciellt tydlig, till exempel kan verkställande direktör och 
styrelseordförande vara samma person56. Det är aldrig fallet i den dualistiska modellen som har en 
mycket strikt uppdelning av makten57. Det svenska bolagsstyrningssystemet illustreras av följande 
figur: 
 

 
Källa: Kollegiet för Bolagsstyrning 
 

                                                 
55 af Sandeberg, Catarina, Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur, 2006 
56 Per Lekvall 2006-04-18 
57 Kollegiet för Bolagsstyrning, Bolagsstyrning, http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000003.asp, (läst 2006-05-
01) 
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Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman som är bolagets 
högsta beslutande organ. Bolagsstämman är ett årligt sammanträde där bland annat 
årsredovisningen fastställs, beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören 
samt beslutar om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret. Stämman utser styrelsen 
som i sin tur väljer den verkställande direktören. Styrelsens ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. Den verkställande direktörens uppgifter är att sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare väljer stämman också 
revisorerna. De har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 
och VD: s förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver.58  
 
Bolagsstyrning handlar om att bolag som inte leds av sina ägare ska drivas i ägarnas intresse. 
Denna fråga har relevans främst i börsbolag där aktieägarna skiljer sig från företagsledningen. I 
bolag med spritt ägande, där ägande och ledningen är separerade, finns det risk att bolagen inte 
leds i enlighet med ägarnas intressen. Företagsledningar kan ha avvikande intressen när det gäller 
avkastningskrav, risktagande, ersättningar och finansiell struktur. För att minska riskerna för 
sådana intressekonflikter har koder för bolagsstyrning införts i många länder i Europa och övriga 
delar av världen som komplement till lagstiftningen .59 Den 16 december 2004 lade den svenska 
Kodgruppen fram "Svensk Kod för Bolagsstyrning". Den svenska Koden innebär att bolaget i 
samband med årsredovisningen även ska avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. 
Syftet med Koden är att skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och 
ansvarskännande ägarroll. För att uppnå detta, syftar Kodens regler till att skapa en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontrollorganen.60 Den svenska Koden 
vänder sig främst till börsbolag och höjer ambitionsnivån för bolagsstyrning (corporate 
governance) jämfört med nuvarande lagkrav61.  

3.5 Svensk Kod för Bolagsstyrning 

3.5.1 Bakgrund  
De senaste årens bolagsskandaler som inträffat i både USA och Europa har resulterat i mindre 
förtroende för bolagen. USA reagerade genom att införa hårdare lagstiftning genom den så 
kallade Sarbanes-Oxley Act 2002 och i Europa har olika koder för bolagsstyrning utvecklats.  
Regeringen tillsatte i september 2002 en kommission, den så kallade Förtroendekommissionen. 
Kommissionen hade till uppgift att analysera behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för 
det svenska näringslivet. Uppdraget gick ut på att belysa näringslivets egna insatser i ett 
förtroendeskapande syfte.62 
 
Förtroendekommissionen tillsatte tillsammans med näringslivets organisationer en arbetsgrupp, 
den så kallade Kodgruppen. De utarbetade ett förslag till Koden som sedan skickades på remiss63. 
Förslaget anger regler för bolagsorganens organisation och arbetsformer, samspelet mellan 
organen samt bolagets rapportering till ägare och kapitalmarknaden. Revisionsarbetet, 
aktiemarknadens spelregler, företagens förhållande till kunder med mera, lämnas dock utanför 
ramen för Koden. Resultatet av Kodgruppens och Förtroendekommissionens arbete var den 
                                                 
58 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Bolagsstyrning, http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000003.asp,(läst 
2006-05-01) 
59 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Bolagsstyrning, http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000003.asp, (läst 
2006-05-01) 
60  SOU 2004:47 
61 Svenskt Näringsliv, Bolagsstyrning, http://www.svensktnaringsliv.se/Index.asp?PN=330768&ID=1270645 (läst 
2006-05-01) 
62 SOU 2004:47 
63 SOU 2004:46 
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slutliga Koden som avlämnades 16 december, 2004 och började gälla 1 juli, 2005.64 Svensk Kod 
för Bolagsstyrning har inte skapats på grundval att det saknats regler inom området. Koden 
bygger på ABL (1975:1385) samt den långa traditionen av självreglering som funnits i Sverige.  

3.5.2 Syfte 
Kodens primära syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Det andra syftet med 
Koden är att öka kunskapen och förtroendet för svensk bolagsstyrning på den internationella 
marknaden, för att svenska bolag ska ha tillgång till utländskt riskkapital på samma villkor som 
övriga länder. Koden riktar sig främst till börsnoterade bolag, noterade på A-listan och större 
bolag på O-listan. Men Kodens regler kan även tillämpas av andra bolag med spritt ägar- eller 
allmänintresse. Syftet är att Koden på sikt, då erfarenhet av Kodens praktiska tillämpning vunnits, 
ska tillämpas av samtliga bolag på börsen. 

3.5.3 Följ eller förklara 
Koden är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. Den bygger på 
principen följ eller förklara (comply or explain) och detta innebär att företag kan avvika från 
Kodens regler om de förklarar varför. Företagen ska motivera och redovisa avvikelserna. Tanken 
är att marknaden sedan ska avgöra huruvida avvikelserna är godtagbara. 

3.5.4 Kodens regler beträffande den interna kontrollen 
Kodens syfte som nämndes ovan är att förbättra bolagsstyrningen i företagen och därigenom få 
ett ökat förtroende hos aktiemarknaden. Detta kan delvis uppnås genom att säkerställa företagens 
interna kontroller. Kodens avsnitt rörande internkontroll och internrevision utformades medvetet 
kortfattat eftersom det var ett område där Kodgruppen ansåg att praxis behöver få tid att 
utvecklas65.  Kodens regler beträffande den interna kontrollen är:66 
 
3.7.1 Styrelsen skall se till att bolaget har god internkontroll och 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 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. 

 

Kollegiet för Bolagsstyrning har fattat beslut om en övergångslösning för år 2005 för regeln om 
internkontroll avseende finansiell rapportering. Övergångslösningen innebär att bolaget ska 
rapportera hur den interna kontrollen organiserats men styrelsen behöver inte yttra sig om hur väl 
den interna kontrollen fungerat. Rapporten behöver inte heller granskas av revisorn. 
Övergångslösningen gäller punkt 3.7.2 i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Kollegiet för 
Bolagsstyrning uttalar sig 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 bland 
annat införandet av IFRS och avsaknad av riktlinjer för revisorns granskning. 67 
 

                                                 
64 SOU 2004:130 
65 Severin, Katja & Lingqvist, Hans, Styrelsens rapport om intern kontroll enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning, 
PriceWaterhouseCoopers, 2005 
66  Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2004, sidan 18 
67 Kollegiet för Bolagsstyrning, Övergångslösning för kodens regler angående intern kontroll, 
http://www.far.se/pdf/Release%20051215.pdf(läst 2006-05-04) 
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3.5.5 Styrelsens rapport om internkontroll avseende den finansiella 
rapporteringen 

Enligt ABL 8 kapitel 4 § svarar ett företags styrelse för företagets organisation och förvaltning av 
dess angelägenheter.68 Styrelsens övergripande uppgift enligt Koden är: ”att för ägarnas räkning 
förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning 
tillgodoses på bästa möjliga sätt”. Styrelsen ansvarar även för att bolagens finansiella rapporter 
upprättats enligt gällande lagar och regler och för den interna kontrollen vars syfte är att skydda 
ägarnas investering och bolagets tillgångar.  
 
En arbetsgrupp från Svenskt Näringsliv har tillsammans med en grupp från FAR utarbetat en 
Vägledning som avser styrelsens rapport om internkontroll avseende den finansiella rapporten. 
Vägledningen syftar till att underlätta styrelsens arbete med den interna kontrollen och utgår från 
de normer som formulerats i Koden.69 Dock ställer vägledningen få krav på tillämpningen av 
Koden70. Utgångspunkten för styrelsens rapport om internkontroll är att skapa ett uttalande om 
internkontroll och därmed bidra till ökat förtroende för bolagens finansiella rapportering. Detta 
ger företaget möjligheten att redogöra för sin attityd och inställning till risker. Den tydliggör även 
kontroller för att identifiera, bedöma och hantera de risker som påverkar den finansiella 
rapporteringen. 71 Problemet efter första årets tillämpning har enligt Peter Malmqvist72, varit att 
företagen tenderar att skriva standardiserade rapporter om hur den interna kontrollen är 
organiserad. Om de gör det så tillför internkontrollrapporten egentligen inget till 
årsredovisningen och borde enligt Malmqvist inte vara med i årsredovisningen.  
 
Enligt vägledningen för Svensk Kod för Bolagsstyrning skall den interna kontrollen ge rimlig 
säkerhet för att uppnå målet med den interna kontrollen. Med det menas att oavsett hur bra den 
interna kontrollen är kan man inte garantera att väsentliga fel inte uppstår. Ett väsentligt fel är ett 
fel som påverkar användarens beslutsfattande73. 
 
Enligt Koden är styrelsens rapport om internkontroll avgränsad till den finansiella 
rapporteringen. Varken Koden eller vägledningen stadgar användningen av ett etablerat ramverk. 
Därför innehåller vägledningen inga standardiserade uttalanden om hur väl internkontrollen 
fungerat. Vägledningen utgår dock från COSO: s74 ramverk för den interna kontrollen. De som 
utarbetat vägledningen menar att ramverket förenklar strukturen i vägledningen och är enkelt att 
relatera till respektive bolags egna förhållanden. 
 

3.5.5.1 Allmänna principer: inledning, beskrivning och uttalande 
Vägledande principer för utformning av styrelsens rapport om internkontroll avseende den 
finansiella rapporteringen är bland annat75: 

• Rapporten ska utformas så att informationen på ett rättvisande och väsentlighetsorienterat sätt 
beskriver viktiga förhållanden då man bedömer hur den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen är organiserad och hur väl denna fungerat. 

                                                 
68 Aktiebolagslag (2005:551)  
69 FAR, Styrelsens Rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, 
http://www.far.se/pdf/V%C3%A4gledning%20IK%20050617%20remissversion.pdf 
70 Anders Andersson, Seminarium om Svensk Kod för Bolagsstyrning - första tillämpningen, 2006-05-22 
71Severin, Katja & Lingqvist, Hans, Styrelsens rapport om intern kontroll enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning, 
PriceWaterhouseCoopers, 2005  
72 Dagens Industri, Bolagsstyrningen platsar inte i årsredovisningen, 2006-05-17 
73 FAR:s samlingsvolym 2004, del 2 
74 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
75 FAR, Styrelsens Rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, 
http://www.far.se/pdf/V%C3%A4gledning%20IK%20050617%20remissversion.pdf 
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• 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 fristående dokument. 
 

Det styrelsen egentligen anger är att rapporten avgränsas till den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen och är utformad utifrån ABL samt Svensk Kod för Bolagsstyrning.   
Det görs även en beskrivning av COSO: s komponenter, finns det internrevision beskrivs även 
den. Slutligen uttalar sig styrelsen om hur väl den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen fungerat under det senaste räkenskapsåret. Denna regel behöver i dagsläget inte 
följas enligt ett uttalande från Kollegiet. Bolag som inte har en särskild granskningsfunktion 
(internrevision) skall årligen göra en utvärdering om behovet finns. 

3.6 COSO76 
Begreppet internkontroll är väldigt brett och får därför många olika tolkningar. Organisationer 
arbetar med sin interna kontroll på olika sätt och detta är också en anledning till varför det är så 
svårt att definiera begreppet. Det är viktigt att ha en gemensam uppfattning om vad som menas 
med internkontroll, för att kunna kommunicera och rapportera på ett enhetligt sätt inom 
affärslivet77. Det finns olika definitioner av internkontroll och den mest etablerade är definitionen 
i enlighet med COSO-ramverket: ”Internkontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen 
och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande 
kategorier” 78 

• Verkningsfulla och effektiva processer 
• Reliabilitet i den finansiella rapporteringen 
• Efterföljning av lagar och regler. 

Som framgår av citatet ovan är internkontroll en process, det vill säga ett medel för att nå 
uppsatta mål. Internkontrollen är strukturerad för att uppnå mål inom olika områden, men dessa 
överlappar delvis varandra. Processen utförs inte bara genom regelverk och anvisningar utan i 
första hand av människor på alla nivåer i organisationen. Ett av målen med den Interna 
kontrollen är att skapa tillförlitliga finansiella rapporter79. Viss överlappning finns dock med 
ändamålsenlig och effektiv verksamhet samt även med efterlevnad av tillämpliga lagar och 
förordningar, till exempel Årsredovisningslagen, som påverkar bolagets finansiella rapportering.  

 
                                                 
76 Se bilaga 5 
77 Peter Malmqvist, seminarium om Svensk Kod för Bolagsstyrning - första tillämpningen, 2006-05-22 
78 Severin, Katja & Lingqvist, Hans, Styrelsens rapport om intern kontroll enligt svensk kod för bolagsstyrning, 
PriceWaterhouseCoopers, 2005  
79 Se bilaga 6 
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3.7 Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av 
finansiella företag (2005:1) 

3.7.1 Tillämpningsområde 
”Med dessa allmänna råd vill Finansinspektionen verka för en god styrnings- och kontrollkultur samt adekvata 
funktioner för styrning och kontroll i företag under myndighetens tillsyn” 80.  
 
Dessa företag är; enskilda företag, koncerner, finansiella företagsgrupper och finansiella 
konglomerat. Allmänna råden har karaktären följ eller förklara och det innebär att ett företag kan 
avvika från råden om de förklarar avvikelserna. 

3.7.2 Intern styrning och kontroll  
Finansinspektionens författningssamling kommer nedan kallas FFFS 2005:1. Definitionen på 
intern styrning och kontroll är enligt denna rekommendation en process genom vilken företagets 
styrelse, verkställande direktör, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att 
uppnå nedanstående mål: 

• Att verksamheten sköts väl och effektivt 
• En tillförlitlig finansiell rapportering 
• En god förmåga att leva efter gällande lagar och regler 

 
I stora drag ska styrelse och ledning enligt 2 § se till att företaget präglas av god internkontroll. 
En god internkontroll uppnås bland annat genom: 

• Löpande uppföljning av verksamheten samt att se till att det finns kontroller som 
säkerställer att rapporteringen återspeglar verksamheten 

• Se till att resurser utnyttjas effektivt 
• Ta fram interna regler samt dokumentera och uppdatera dessa löpande 
• Fördela ansvar och arbete så att risken för intressekonflikter etcetera undviks över tiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2005:1 
http://www.fi.se/Templates/RegulationPage____3978.aspx (läst 2006-04-21) 
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4 Empiri 
Studien inriktar sig på två typer av finansiella institutioner, banker och livförsäkringsbolag. 
Under respektive kategori har vi valt att fokusera kring några huvudämnen som varit 
betydande under intervjuerna; internkontroll samt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Under 
varje huvudämne har företagens åsikter sammanställts. Intervjun med sekreteraren i 
Kollegiet för Bolagsstyrning avrundar detta avsnitt och gör det redo för nästkommande 
avsnitt, analysen. 
    

4.1 Banker 

4.1.1 Presentation av respondenter 
Följande två banker har intervjuats: Skandinaviska Enskilda Banken (hädanefter kallad SEB) samt 
Svenska Handelsbanken (hädanefter SHB). Nedan presenteras SEB: s representant Bernt 
Gyllenswärds åsikter först, följt av SHB: s representant Tord Jonerots åsikter.  
 
På SEB har Bernt Gyllenswärd intervjuats. Han har varit internrevisionschef i SEB sedan 1990. 
Tidigare har han arbetat med finansiella företag, men då i form av auktoriserad extern revisor. 
Utöver sitt arbete på SEB, sitter Bernt Gyllenswärd även med i styrelsen för Internrevisorernas 
förening. Intervjun har genomförts på SEB: s huvudkontor vid Sergels torg.  
 
På Handelsbanken har Tord Jonerot intervjuats. Han är koncernrevisionschef vilket innebär att 
han innehar ett totalansvar för hela Handelsbankens koncern. Koncernrevisionschef är en 
koncernövergripande funktion och det finns inga olika koncernrevisionsenheter som är specifika 
för de olika dotterbolagen i Handelsbanken. Tord Jonerot är i grunden civilekonom och hade 
innan han kom till Handelsbanken arbetat som extern revisor samt med avyttring av fastigheter. 
Han började på Handelsbanken 1990 som revisionschef för en grupp som arbetade med 
tradingrevision och utlandsrevision fram till 1993. Han har sedan dess varit koncernrevisionschef 
på SHB.  

4.1.2 Internkontroll 
Allmänt 
Affärsidén för banker och finansiella institutioner som helhet, går ut på att förvalta och hantera 
pengar på ett så bra sätt som möjligt, därför är det väldigt viktigt att ha kontroll över sina 
penningflöden.  
 
Grundsynen på begreppet internkontroll hos SEB, är att det är styrelsen och högsta ledningens 
inställning till den interna kontrollen som bestämmer hur väl den kommer att fungera. Ledningen 
sätter tonen för hela organisationen. Om inte ledningen är positiv, kommer inte personer längre 
ner i organisationen att vara det heller, då hjälper det inte att det finns välutvecklade lagar och 
regler. Rent praktiskt är utgångspunkten för arbetet COSO: s fem komponenter för 
internkontroll81, det vill säga kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information & 
kommunikation samt uppföljning & utvärdering. Kodens regler avseende internkontroll har inte 
kommit som någon överraskning i och med att SEB: s ägare (Wallenbergssfären) hela tiden varit 
”internationellt orienterade och snappat upp tendenser i ett tidigt skede”82. Detta har inneburit att de tidigt 
kunnat anpassa sig till Kodens regler, det vill säga redan innan Kodens införande. Koden innebär 

                                                 
81  The committee of sponsoring organization of the treadway commission, Internal Control –Integrated Framework 
Executive Summary, http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm, (läst 2006-
03-09) 
82 Bernt Gyllenswärd, 2006-04-06 
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således inget nytt för SEB och införandet har därmed inte direkt förändrat synen på den interna 
kontrollen.  
 
Enligt Jonerot på SHB har det generellt sett alltid funnits ett starkt fokus på internkontroll i alla 
banker, detta på grund av att verksamheten kräver det. Jonerot säger: ”Handelsbankens ambition 
redan från början har varit att ha en god internkontroll, detta utan att någon kräver det då det ligger i företagets 
egen ambition, en typ av självbevarelsedrift.” Utöver att erbjuda privatkunder bankverksamhet är 
bankers uppgift att hantera finansiella risker. För att kunna hantera finansiella risker måste 
företagen ha en välutbyggd internkontroll. Handelsbanken hade en utvecklad internkontroll 
redan innan COSO kom, därför har inte den interna kontrollen byggts utifrån COSO. I efterhand 
kan man se, trots att många av de anställda i Handelsbanken inte vet vad COSO är, stämmer 
ramverket bra med hur Handelsbankens internkontroll är uppbyggd.   

4.1.3 Svensk Kod för Bolagsstyrning 

4.1.3.1 Problem med Koden 
För SEB har det inte funnits några direkta problem vid införandet av Koden, de följer Koden på 
alla punkter. Det har heller inte kostat något nämnvärt att följa reglerna. Styrningen i SEB är 
sådan att de i möjligaste mån försöker följa den amerikanska lagstiftningen SOX, som är mycket 
mer detaljstyrd och omfattande än vad Koden är. Detta gör SEB eftersom de arbetar med många 
internationella företag som är amerikabaserade, vilket gör kravet ganska tydligt.  
 
Generellt sett ser Gyllenswärd ett problem vid införandet av Koden. Det mest konkreta 
problemet är specifikt inom internrevisionsområdet, där det plötsligt ställts upp krav på att det 
ska finnas en kvalificerad internrevision. Idag finns inte tillräckligt mycket utbildade 
internrevisorer för att täcka upp det behov som dykt upp i och med Koden. Detta är dock ett 
kortsiktigt problem. 
 
Ett annat problem som båda respondenterna anser dykt upp i och med Koden är punkt 3.7.2. 
Regeln innebär att styrelsen ska göra en utvärdering av hur den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen är organiserad samt hur väl den fungerat under året. Utvärderingen ska 
sedan granskas av en extern revisor. Det finns dock än så länge inget ramverk att revidera 
styrelsens rapport mot. Kollegiet för Bolagsstyrning har därför fattat beslut om en 
övergångslösning för år 2005, gällande regeln om internkontroll avseende finansiell rapportering. 
Bolaget ska rapportera hur den interna kontrollen organiserats men styrelsen behöver inte yttra 
sig över hur väl kontrollen fungerat och rapporten behöver inte granskas av revisor. FAR arbetar 
nu tillsammans med Internrevisorerna och näringslivsorganisationer med att utforma en 
vägledning för vilka kriterier revisorerna ska använda sig av då de bedömer den interna 
kontrollen. Sedan ska externrevisorerna skriva på att de delar styrelsens uppfattning om den 
interna kontrollen. Utvecklingen kan bli intressant, menar Gyllenswärd, om styrelsen och 
revisorns uppfattningar skiljer sig åt. Han ser även en risk i att styrelsens utvärdering av den 
interna kontrollen och revisorns granskning av utvärderingen blir urvattnad. Risken finns att 
ramverket läggs på en alltför låg nivå, där alla företag blir godkända. Det här kan leda till att 
företagen hävdar att de har en välfungerande internkontroll och revisorn skriver på. Anders 
Andersson83 hävdar emellertid att företagen inte heller efter ramverkets införande kan veta vad 
god internkontroll är. Han menar att det inte går att formulera några specifika kriterier som säger 
vad god internkontroll är. Istället ska ramverket (som Andersson kallar för rekommendation) ses 
som riktlinjer för hur revisorn ska revidera styrelsens internkontrollrapport.  
 

                                                 
83 Anders Andersson, Seminarium om Svensk Kod för Bolagsstyrning – första tillämpningen, 2006-05-22 
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Koden kräver att revisorerna ska granska internkontrollrapporten men i nuläget har det ej gjorts. 
Det pågår många diskussioner mellan näringslivet och revisorerna angående detta. Jonerot 
nämner att revisorerna tycker regeln redan funnits i Aktiebolagslagen, men nu står det också i 
Koden att det ska upprättas en internkontrollrapport som ska granskas av revisorerna. 
Revisorerna uppfattar det som ett utökat krav. De uttrycker enligt Jonerot: ”Vi måste veta, vad god 
internkontroll är samt vilka krav vi ska leva upp till?” Detta nämns inte i koden explicit. Revisorer har i 
alla tider kunnat uttala sig generellt på årsstämmor och när de träffar styrelsen. Nu när en rapport 
ska skrivas blir de osäkra och måste ha ett regelverk som de kan stämma av mot, annars blir det 
för godtyckligt. Jonerot anser att detta är ett av kodens problem. Intressant är att SHB: s 
externrevisorer tidigare vid varje årsstämma på förfrågan från styrelsen fritt redogjort för hur 
revisionen gått till. I det sammanhanget har externrevisorerna, utöver att redogöra för 
revisionsberättelsen, även gjort ett uttalande huruvida den interna kontrollen fungerat väl under 
året. I år behöver företagen inte uttala sig om internkontrollen i årsredovisningen, eftersom det 
inte finns något ramverk för detta. Det Jonerot säger är: ”Om externrevisorerna inte tycker att de kan 
granska för att de inte vet vad kraven är, hur kan då styrelsen utvärdera?” Logiskt sett borde styrelsen inte 
kunna utvärdera den interna kontrollen om revisorn inte kan granska den. Jonerot ser även risker 
med att det här går för långt, att kostnaderna överstiger nyttan. Koden kan komma att kosta, det 
beror på hur regeln om internkontrollrapporten utvecklas i framtiden. Det revisorerna tidigare 
har kunnat uttala sig fritt om på årsstämman, ska de nu säkerligen ha mycket mer pengar för, 
eftersom granskningen blir mycket mer omfattande. För 2005 har en övergångslösning 
upprättats, som innebär att företagen endast behöver redogöra för hur den interna kontrollen är 
organiserad, däremot behöver styrelsen inte uttala sig om hur väl den fungerat.  
 
Kravet på en god internkontroll har sedan tidigare funnits i ABL, det som nu tillförts är att 
styrelsen ska skriva en rapport om den interna kontrollen som avser den finansiella 
rapporteringen.  Jonerot påpekar att kravet inte har ändrats utan bara blivit mer detaljerat och det 
är möjligt att det kan uppfattas av vissa företag som ett nytt krav. På SHB har de haft en 
välfungerande internkontroll redan innan Koden, vilket innebär att det inte upplevs som ett nytt 
krav. Ett annat problem enligt Jonerot är svårigheten med att dela upp vad som är internkontroll 
i allmänhet och vad som är internkontroll avseende finansiell rapportering.  

4.1.3.2 Bankernas behov av Koden 
Bankerna har länge haft en välutvecklad riskhantering, med andra ord ligger de i framkant 
gällande internkontroll och bolagsstyrning som helhet. För banker som SEB är därför 
nödvändigheten av en kod inte särskilt stor. Däremot är det oerhört viktigt att kunna visa för sina 
intressenter att företaget följer ett sådant regelverk, Koden blir en del i en internationell 
harmoniseringsprocess. ”Jag är väldigt positiv till Koden, det har en stor betydelse internationellt för 
Sverige som land och för svenskt näringsliv att framstå som att vi är civiliserade människor och inte som att vi 
är en bananrepublik, som risken är annars84.”  SEB är som framgår av citatet positiva till införandet av 
Koden. Det har funnits en internationell efterfrågan på en svensk kod, detta beror inte på att det 
saknats regler på området. Det handlar mer om att harmonisera regleringen i Europa, att det ska 
bli samma krav för alla. Gyllenswärd påpekar också att den amerikanska traditionen av reglering, 
med detaljstyrd lagstiftning, inte är något som han vill att Europa ska ta efter. Han förespråkar 
istället en öppnare reglering som Koden medför. Bernt Gyllenswärd konstaterar dock att behovet 
av en kod ser något olika ut för olika företag. Koden behövs i företag som har en större 
dominerande ägare eller som inte har några tydliga huvudägare. Där fyller Koden en stor funktion 
och som enligt Gyllenswärd ”reglerar demokratin i den här världen på ett bättre sätt”.  
 
Jonerot anser inte att Koden behövs, men att den inte heller gör någon skada. Han anser att 
Koden är bra, därför att den lyfter upp de bolag som inte av sig själva lever upp till Kodens 

                                                 
84 Bernt Gyllenswärd 2006-04-06 
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regler. Den behövs för våra relationer med omvärlden, på sikt tror han att vi inte hade klarat oss 
utan Koden. Det hade försvårat våra möjligheter att göra affärer med utlandet. SHB har i sina 
affärsrelationer märkt en större efterfrågan från sina klienter på granskningar och 
granskningsrapporter inom speciella områden. Arne Mårtensson, styrelseordförande i SHB, har 
suttit med och utvecklat Koden, vilket gör att mycket av det som känns naturligt för SHB, även 
finns med i Koden. Den är inget helt nytt utan har varit en utveckling av god praxis. Ett företag 
med en bra styrning ska redan innan Koden infördes ha levt upp till det mesta i den. Jonerot 
tycker att Koden har utformats på ett bra sätt, men är inte säker på att den räcker för att 
förebygga oegentligheter och säkerställa en god internkontroll. Liknande uppfattningar hördes på 
seminariet85, där menade Tore Bertilsson att Koden troligen inte förhindrar stora bedrägerier, likt 
Enron, men kan vara effektiv mot mindre bedrägerier. 

4.1.3.3 Nyttan med Koden 
Allmänt 
Koden har inte lett till några stora förändringar i den interna kontrollen för bankerna. Istället 
handlar det mer om formalia, eftersom bankerna redan anser sig ha en god internkontroll. Anders 
Andersson är dock osäker på hur bra bankernas interna kontroll egentligen är. Han menar att de 
kan få överraskningar när revisorernas granskning av internkontrollrapporten blir verklighet. 
Internkontrollen kommer att sättas på prov och risken finns att bankerna upptäcker att deras 
interna kontroll inte är så bra som de trodde. Utöver formalia tillför Koden en ny syn på 
bolagsstyrning. Koden lyfter hela synen på corporate governance till en ännu högre nivå, där 
relationen mellan verkställande ledning/styrelse och aktieägare regleras på ett mycket bättre sätt. 
Företagen har accepterat Koden, den har fått en hög status och blivit ett slags ”best practice”. 
Den har förenklat uttryckt blivit en slags kvalitetsstämpel som kan användas som ett 
marknadsföringsinstrument på kapitalmarknaden. 
 
Fundamentalt i finansiell verksamhet, enligt Gyllenswärd, är att ha en bra riskhantering som tål 
uppföljningar av riskerna och gör dem synliga. Finanskrisen under början av 1990-talet berodde 
på att företagen inte var medvetna om de risker de tog, det fanns ingen riskanalys. Idag har 
bankerna särskilda avdelningar fristående från affärssidan, som bara arbetar med riskutvärdering 
av varje ny produkt. Det är en oerhört formell process där alla som kan bli berörda måste ge sitt 
godkännande. Han menar att Koden formaliserar processer som kanske tidigare inte alltid 
genomfördes, men nu måste genomföras. Genom att skriva ner riskhantering och internkontroll i 
en kod synliggörs problemet och tvingar företagen att tänka till. Företagen kan inte undvika det 
längre och de här processerna kostar visserligen mycket pengar, men Gyllenswärd hävdar att 
nyttan av Koden överstiger kostnaderna på lång sikt. När processerna väl fungerar är det inte så 
mycket extrakostnader. 
 
Koden medför ett krav på att kommunicera till omvärlden hur SHB förhåller sig i 
internkontrollsfrågor, vilket finansinspektionen ej tar upp i sina föreskrifter. Kravet innebär att 
man ska redogöra för hur det ser ut i bolaget, vilket i sin tur leder till att företagen möjligtvis 
fokuserar mer på den interna kontrollen. SHB har inte haft några problem att leva upp till just de 
här kraven. Den stora skillnaden är rent organisatoriskt, till exempel hade SHB ingen 
revisionskommitté, utan revisionschefen rapporterade till hela styrelsen ett antal gånger under 
räkenskapsåret. När Koden kom diskuterade styrelsen på SHB huruvida de skulle ha en 
revisionskommitté eller inte. Även om SHB inte känt ett starkt behov av en kommitté bestämde 
de sig ändå för att införa en sådan. Jonerot anser att förändringen varit positiv, även om 
diskussionen i styrelsen tidigare varit bra kring revisionsfrågor. Införandet av en 
revisionskommitté innebär att det blir ett färre antal människor vilket medför att diskussionen 
blir lite mer otvungen, lite mindre formell samt att det ges mer tid till dessa frågor. SHB: s 
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uppfattning är att den interna kontrollen inte har förbättrats i och med Koden, utan de hade en 
välutvecklad internkontroll sedan tidigare. En revisionskommitté har skapats vilket innebär att 
företaget fått upparbetade kanaler för att förebygga oegentligheter.  
 
Enligt Jonerot är Kodens egentliga syfte att vara ett marknadsföringsinstrument på 
kapitalmarknaden. De flesta i näringslivet tycker att det har fungerat ganska bra i Sverige innan 
Koden, tack vare en omfattande ABL. Allt eftersom de flesta länderna i Europa börjat tillämpa 
koder, har det svenska näringslivet känts sig tvingade att införa en kod för att skapa förtroende 
för svenska företag. I de allra flesta andra länder uttalar sig revisorn endast om balans- och 
resultaträkning, medan revisorerna i Sverige även uttalar sig om hur bolagets förvaltning skötts. 
Koden ska bidra till en god företagskultur och detta är avgörande för att Koden ska bli 
verkningsfull. Har inte företaget ambitionen att ha en god internkontroll, kommer inte Koden ha 
sin avsedda effekt. Jonerot nämner att Koden kan vara till nytta då den driver på utvecklingen, 
företagen måste vara aktiva, tänka efter och beskriva hur de gör. Vidare anser han att det varit en 
väl avvägning mellan Kodens syfte och de kostnader den medfört.  

4.1.3.4 Problemlösning med hjälp av Koden 
”En kod kan aldrig lösa alla problem” understryker Bernt Gyllenswärd. Koden är till skillnad från 
Finansinspektionens allmänna råd (2005:1) och till skillnad från Sarbanes-Oxley Act baserad på 
att uttrycka vad man vill uppnå och inte exakta detaljregler hur man vill nå dit. Det finns en stor 
frihetsgrad för företagen att välja olika vägar, vilket innebär att om Koden ska uppfylla sitt syfte, 
beror det på attityden från företagets sida. Kulturen i företagen spelar en betydande roll, Koden 
bör inte följas slaviskt på grund av att företagen ser det som ett legalt eller nödvändigt krav. 
Istället bör företagen se Koden som ett positivt verktyg för att leda och styra verksamheten. Har 
företagen fel inställning till internkontroll kommer Koden inte lösa några problem, även om de 
på papper kan pricka av alla punkterna.   
 
Jonerot tror inte att en kod kan lösa alla problem men den kommer definitivt att vara nyttig för 
en del företag. Den kan exempelvis motivera vissa företag att förbättra sin interna kontroll. 
Dessutom kan den på sikt medföra bättre relationer med omvärlden, som eventuellt annars skulle 
tappa förtroendet för svenska företag. 
 

4.1.3.5 Finansinspektionen allmänna råd (2005:1) i relation till Koden 
Bernt Gyllenswärd vill inte ställa Finansinspektionens allmänna råd om styrning och 
internkontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1) mot Svensk Kod för Bolagsstyrning eftersom 
han anser de vara två helt olika dokument, med olika syften. Istället menar Gyllenswärd att dessa 
rekommendationer kompletterar varandra på olika områden. Finansinspektionens allmänna råd 
tar exempelvis inte alls upp hur valberedningar utses, bolagsstämmans roll och hur man ska 
fastställa ersättningar till högsta ledningen. Det är något som är helt nytt i och med Koden.  
 
Jonerot beskriver att FFFS 2005:1 är en fördjupning av Koden som ställer ytterligare krav på 
specifika områden. Den står dock ej i strid med Koden då Finansinspektionens allmänna råd är 
mer fokuserad på vad som ska göras internt och inte har några krav på hur det ska kommuniceras 
externt. Han konstaterar att den är lite mer preciserad då den förklarar vad en god internkontroll 
är. SHB har exempelvis inte haft någon compliance-funktion (en funktion som ska följa upp att 
verksamheten bedrivs enligt gällande regler) på det sättet som beskrivs i FFFS 2005:1, men 
eftersom reglerna kräver en sådan funktion så har SHB infört den. För SHB har compliance-
funktionen inte inneburit mycket extra arbete och Jonerot tycker att det är en viktig funktion 
eftersom det är angeläget att finansiella institutioner inte fallerar. Förtroende är ytterst viktigt för 
finansiella institutioner och det kan då vara rimligt att det finns formella krav. 
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4.2 Försäkringsbolag 

4.2.1 Presentation av respondenter  
Följande två försäkringsbolag har intervjuats: Skandia Liv samt Länsförsäkringar Liv.  
 
På Skandia Liv intervjuades Lars Bergendal som är chefjurist samt styrelsesekreterare på Skandia 
Liv. Han började sitt uppdrag på Skandia Liv år 2003. Skandia Liv är ett helägt dotterbolag till 
försäkringsbolaget Skandia. Bolaget erbjuder traditionella livförsäkringar. Skandia Liv är onoterat 
men tillhör den kategori bolag som ändå försöker följa Koden. Som framgår av Kodens syfte 
kommer den tillämpas inte bara i aktiemarknadsbolag utan även i bolag som är av allmänt 
intresse. Skandia Liv är ett sådant bolag vilket innebär att de i tillämpliga delar försöker tillämpa 
Koden. Vi har även gjort en skriftlig intervju med Carina Petersén som är chef för 
internrevisionen på Skandia Liv. 
 
På Länsförsäkringar Liv har Johannes Wingborg intervjuats. Han har jobbat inom 
Länsförsäkringsgruppen86 i 10 år. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar Wingborg som ”Compliance 
och Risk Manager”. Han är anställd av Länsförsäkringar Liv, som är ett helägt dotterbolag till 
Länsförsäkringar AB. Intervjun har genomförts på Länsförsäkringar AB: s huvudkontor på 
Tegeluddsvägen.  
 

4.2.2 Internkontroll 
Skandia Liv behöver ej följa Koden. Styrelsen har dock sagt att de ämnar avlämna en 
internkontrollsrapport för 2006. Peterséns uppfattning är att Skandia Liv har en informell 
mognadsgrad av internkontroll, det vill säga den fungerar och blir i huvudsak rätt på grund av 
kompetenta och ansvarsfulla medarbetare. Mycket är dokumenterat men inte allt.  
 
Den interna kontrollen kommer förmodligen inte att förändras i och med Kodens införande, 
däremot kommer mycket mer att dokumenteras och följaktligen ge en bättre helhetsbild. 
Medvetenhetsgraden kommer att höjas både inom bolaget, det vill säga i verksamheten samt på 
lednings och styrelsenivå. Bilden av den interna kontrollen efter Kodens införande enligt 
Bergendal är att man stannar upp och tänker efter vad det är man gör, man är mer aktiv. Skandia 
Liv har nu börjat tillämpa olika modeller för den interna kontrollen. 
 
Skandia Liv är intresserade av att utveckla sin interna kontroll, enligt en metod från Ernst & 
Young, ”Svensk Kod för Bolagsstyrning - regler kring internkontroll” . Metoden består av tre olika faser: 
riskanalys, kontrollinventering och uppföljning. Den tar sin utgångspunkt i balansräkningen där 
bolaget bestämmer vilka poster som är väsentliga. De väsentliga posterna för Skandia Liv är deras 
skuld till försäkringstagarna. Det kan handla om reservsättningen, som är komplicerat i ett 
livbolag, då reservsättningen kan variera beroende på hur försäkringsmatematikerna angriper en 
skuld. Den första fasen går således ut på att sortera ut de poster som är viktigast för 
verksamheten. Sedan sätts mål upp för dessa, exempelvis att en viss post inte får svaja mer än en 
viss procent. Vidare analyseras och bestäms kontroller för de uppsatta målen. ”Det här är vad vi 
håller på med nu så att säga, vi har konsulterna och dialogen igång. Men vi är inte i närheten av att ha ett 
material att redovisa för styrelsen, utan den riskanalys som alla sådana här finansiella företag gör, den är inte 
genomförd på så detaljerad nivå som det här blir87.”  
 

                                                 
86 Se Länsförsäkringar Liv AB: s årsredovisning för 2005, sidan 2. Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och 
kundägda Länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. 
87 Lars Bergendal 2006-04-20 
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Internkontroll i försäkringsbolag handlar väldigt mycket om riskhantering. När Wingborg 
diskuterar risker menar han därmed den interna kontrollen. Wingborgs arbetsuppgifter (som 
nämnts ovan) Compliance och Risk management handlar om riskhantering och regelkontroll. 
Den första delen är Compliance, som har till uppgift att vara ett stöd för att Länsförsäkringar Liv 
bedriver verksamheten enligt gällande regler. Det vill säga följa upp regelefterlevnaden, löpande 
informera om de risker som kan uppkomma i verksamheten till följd av bristande 
regelefterlevnad. Slutligen ska den hjälpa till att identifiera och bedöma sådana risker samt biträda 
vid utformningen av interna regler. Med regler avses externa och interna regelverk som lagar, 
förordningar, föreskrifter samt Länsförsäkringskoncernens gemensamma styrdokument och 
Länsförsäkringar Livs egna styrdokument. Den andra delen av arbetet är Risk Management, där 
uppgiften är att förse ledning och styrelse med samlad information om bolagets väsentliga risker 
och utvecklingen av dem. Den syftar till att bevaka att processer fungerar tillfredställande för 
identifiering av verksamhetens väsentliga risker, mätning och rapportering av väsentliga risker, 
fördelning av mandat för risktagande samt hantering av risker som verksamheten medför.  
 
Med risker avses också risken för att verksamheten inte når sina strategiska, operationella och 
finansiella mål samt risker för att fel uppstår i extern rapportering och övrig kommunikation. För 
att uppfylla Kodens regler om internkontroll genomfördes en riskanalys88 inom bolaget. Analysen 
visade att bokslutsprocessen är den process inom företaget som är förknippad med flest risker i 
den finansiella rapporteringen. Därför genomförs en processkartläggning av bokslutsprocessen. 
Länsförsäkringar Liv har arbetat med denna processkartläggning under mars, april och maj och 
en jämförelse med ”best practice” kommer att genomföras. Kopplingen av existerande kontroller 
till risker, en riskkontrollmatris och en GAP-analys, visar vilka kontroller som saknas samt vilka 
som kommer att göras. Förslag till eventuella förbättringar kommer att presenteras och en 
tidsplan för när dessa ska vara implementerade kommer också att tas fram. Utöver detta pågår ett 
arbete med att förbereda bolaget för internkontrollrapporten.  

4.2.3 Svensk Kod för Bolagsstyrning 
 
Petersén är positiv till att det finns en kod. Det har lett till att internrevision har kommit på 
kartan trots en missuppfattning i Koden, eftersom man skrivit särskild granskningsfunktion 
(Internrevision). Enligt hennes uppfattning är den särskilda granskningsfunktionen en 
linjebefattning vilket internrevision inte är. Det är dock viktigt att internrevisorerna får ut 
budskapet att en granskning av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är 
en arbetsuppgift bland många andra. 
 
Skandia Liv ser gärna att alla regler i Koden inte tillämpas. Det viktiga är att tänka själv och vara 
aktiv. Genom sin roll som storägare i näringslivet uppfattar Skandia Liv att de flesta bolag har 
ingen eller är trevande, när det gäller den interna kontrollen. De vill se till att Kodens regler inte 
prickas av mekaniskt. 
 
”Styrelsen i Länsförsäkringar Liv AB har beslutat att bolaget i tillämpliga delar ska följa Svensk Kod för 
Bolagsstyrning. Anpassningen till koden ska ske successivt under de närmaste åren och en 
bolagsstyrningsrapport bifogas årsredovisningen för 2005”.89 
 

                                                 
88 Arbetet inleddes med en workshop där de i detta sammanhang viktigaste personerna från division Liv och 
Kapitalförvaltning deltog. Syftet med workshopen var att identifiera de viktigaste riskerna som påverkar den 
finansiella rapporteringen. Workshopen resulterade i att de kunde identifiera 26 st risker varav sex st bedömdes vara 
nyckelrisker. Därefter har de flesta deltagarna intervjuats av Wingborg tillsammans med en konsult från Deloitte. 
Riskerna har också dokumenterats och analyserats. Syftet med dessa intervjuer är att förstå riskerna bättre, dess 
orsaker, hur de påverkar den finansiella rapporteringen och dess kontroll miljö. 
89 Länsförsäkringar Liv AB:s årsredovisning för 2005, sidan 9 
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Wingborg tycker principiellt att det är bra att en kod tas fram, men betydelsefullt är att den inte 
fungerar som en checklista där allt prickas av punkt för punkt. Det krävs att företagen tänker 
efter innan de tillämpar Koden för att den ska ha sin avsedda effekt. 

4.2.3.1 Problem med Koden 
Enligt Bergendal finns en diskussion om vad rapporten om den interna kontrollen egentligen 
innebär och han menar att i det normala svenska företaget är det något som inte har satt sig. FAR 
håller tillsammans med Svenskt Näringsliv på att utveckla ett ramverk för den interna kontrollen 
som revisorerna kan verifiera mot, men detta är ännu inte klart. Detta resulterar i juridiska 
problem i punkt 3.6.2 i Koden. Den innebär att styrelsen och verkställande direktören 
omedelbart före underskrifterna i årsredovisningen ska lämna en försäkran. Försäkran innebär att 
såvitt styrelsen och verkställande direktören känner till, är årsredovisningen upprättad i 
överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer 
med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna 
påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Rapporten kan göra styrelsen 
osäker på om de vågar lämna en försäkran, eftersom det kan leda till ett skadeståndsansvar för 
styrelsen90.  
 
Risken som Wingborg ser är att styrelsen lägger för mycket tid och kraft på frågor som är 
relaterade till Koden, vilket skulle kunna leda till att styrelsen inte hinner med sina viktigaste 
arbetsuppgifter, som till exempel affärsutveckling och strategi. Det finns även en risk att det blir 
för mycket regler som är orimliga, något som till slut skulle göra att reglerna tappar sin status som 
styrinstrument. Detta anser även Tore Bertilsson, han menar att risken finns att kostnaden för 
Koden överstiger nyttan91. Koden medför mycket merarbete som egentligen inte tillför företagen 
någon nytta. 

4.2.3.2 Försäkringsbolagens behov av Koden 
På frågan om Koden avseende den interna kontrollen verkligen är nödvändig svarar Lars 
Bergendal att om Koden är rätt tillämpad är den nyttig då den pekar tydligare på ansvaret, men 
det är inget nytt i och med Koden. Han tror att för Skandia Livs del skadar det inte att få 
ytterligare ett dokument på bordet och genom att näringslivet allmänt gör det, börjar 
arbetsmetoder utvecklas av internrevisorer och på revisionsbyråerna. Företagen kan få del av 
dessa metoder genom det interna arbetet med den finansiella rapporteringen. 
 
Länsförsäkringar Liv är ett stort bolag med ett stort allmänt intresse. Deras kunder förväntar sig 
att det ska vara ett bolag som man kan lita på. Förtroendekrisen inom livbolagssektorn som 
nådde kulmen för 2-4 år sedan, innebär sannolikt att de flesta livbolag i Sverige kommer att välja 
att följa Koden. Kodens yttersta syfte tror Wingborg är att skapa ett förtroende för svenska 
företag och att fungera som en kvalitetsstämpel främst för den finansiella rapporteringen men 
också för att förebygga andra typer av oegentligheter och skandaler. 

4.2.3.3 Nyttan med Koden 
Fördelen med Koden enligt Skandia Liv är att ansvarsfrågan blir tydligare, företagen tvingas tänka 
igenom vad det är som görs. Det viktiga i alla finansiella institutioner är att de lär sig arbeta med 
riskkontroller och styrningen av risker. Kontroller måste ytterst göras ute på verkstadsgolvet, det 
är något som ska finnas löpande i verksamheten. För finansiella institutioner har detta varit 
naturligt redan tidigare, eftersom dessa företag måste ha människors förtroende för att de ska 

                                                 
90 Svensk Juristtidning, Den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmening, 2006 
91 Tore Bertilsson, Seminarium om Svensk Kod för Bolagsstyrning – första tillämpningen, 2006-05-22 
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kunna leva extra tryggt. En annan nytta med Koden enligt Petersén är den ökade debatten som 
förts i media kring bolagsstyrning. 
 
I försäkringsbolag är det viktigt att ha en god riskhantering. De mest tidskrävande riskerna är de 
som är mest verksamhetsnära, som försäkringsrisker, matchningsrisker, placeringsrisker och 
operativa risker. Därför vidmakthåller Wingborg att Koden har en funktion, i och med att den 
inriktar sig på den finansiella rapporteringen. Wingborg menar att Koden har medfört ett ökat 
fokus på den interna kontrollen gällande den finansiella rapporteringen. Han tror inte att en så 
pass avancerad kartläggning och analys av risker förknippade med bokslutsprocessen hade gjorts 
utan Koden. Wingborg, som ser på Koden ur ett riskperspektiv på grund av sitt arbete, hävdar 
även att Koden medför en nytta i riskhanteringen. Han påstår att Koden bidrar till en ökad 
medvetenhet kring risker och identifiering av risker allmänt. Att vara medveten om en risk, gör 
indirekt att risken minskar. 
  
Tidigare fanns en gemensam revisionskommitté för hela Länsförsäkringsgruppen. 
Länsförsäkringar Liv har under 2005 infört en egen revisionskommitté. I revisionskommitténs 
uppdrag ingår bland annat att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen, följa bolagets 
riskhantering och regelefterlevnad92.  
 

4.2.3.4 Problemlösning med hjälp av Koden 
Trots att Skandia Liv har en stor kapitalförvaltning, komplexa risker och en mängd policys för 
hanteringen av risker, har de ingen strukturerad metod för att verifiera den interna kontrollen. 
Det är det här de ska försöka utveckla nu. Bolaget arbetar för ett tydligt ansvar i linjen, inte minst 
krävs en tydlig bild av processerna. Därför görs stora processkartor över; hur företaget arbetar, 
hur arbetet fungerar och så vidare. På detta sätt fås en tydlig ansvarsfördelning. Beträffande den 
finansiella rapporteringen kan företaget alltid bli bättre på hanteringen av databaser. Det är ett 
stort IT-arbete som pågår kontinuerligt i olika projekt för att allt eftersom kunna ta fram mer 
information samt få bättre kvalitet i den finansiella rapporteringen. Sammanfattningsvis anser 
Bergendal att verifieringen är något som kommer från Koden. Bergendal ställer sig frågan 
huruvida detta arbete hade kommit till stånd utan Koden. Han tror i varje fall att det skulle ha 
tagit ytterligare ett antal år innan arbetet hade påbörjats.   
 
Wingborg tror inte att Koden kommer lösa alla problem, men menar däremot att det är bra att ha 
ett mer enhetligt regelverk. Koden har gjort att de som sitter i styrelser idag har ett större fokus 
på frågor om internkontroll än vad de hade för ett par år sedan. Det här tydliggör styrelsens 
ansvar.  
 
Enligt Wingborg är både Koden och FFFS 2005:1 är relativt nya och han menar att det kommer 
ta några år innan reglerna sätter sig. Frågor som har diskuterats och delvis fortfarande diskuteras 
är: Hur företagen ska hantera Koden och FFFS 2005:1 samt hur de ska gå tillväga. Exempelvis är 
Compliance helt nytt inom försäkringsbolag men har dock funnits inom kapitalförvaltning. Det 
kommer säkerligen att ta några år innan företagen hittar ett passande arbetssätt för att hantera 
FFFS 2005:1 och Koden, säger Wingborg.   

4.2.3.5 Finansinspektionens allmänna råd (2005:1) i relation till Koden 
Finansinspektionen (nedan kallad FI) har tillsyn över försäkringsbolag och enligt Bergendal är 
detta nödvändigt för att skapa förtroende för institutionen försäkringsföretag. I annat fall kan 

                                                 
92 Länsförsäkringar Liv AB:s årsredovisning sidan 8 
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försäkringsbolagen inte räkna med att människor vågar försäkra sig i den utsträckning som 
behövs. 
 
Enligt Bergendal finns det inte någon systemrisk för försäkringsbolag, så som finns på banksidan. 
Detta resulterar i att om bankerna inte fungerar finns inget fungerande betalningsväsende i landet 
Någon sådan systemrisk finns inte för försäkringsbolagen. Däremot finns ett behov av att det 
etableras ett skydd för försäkringstagarna, så att de vågar försäkra sig på så lång sikt som 30-40 år. 
FI har genom att se på hur det ser ut i andra länder och samtala med branschen kommit fram till 
FFFS 2005:1.  
 
Då Sverige har en välutvecklad ABL fyller inte Koden en så stor funktion som den exempelvis 
gör i England. Koden i Sverige är skapad i första hand av internationella impulser, men är ändå 
nyttig i ett företag som Skandia Liv, där frågan om styrningen är väldigt central för verksamheten. 
För Skandia Liv är FFFS 2005:1 viktigare än Koden. Finansinspektionens rekommendation är 
mer genomarbetad än Koden. Utan dessa två koder hade troligen ej diskussionen angående en 
metod för att verifiera uppkommit. 
 
Då någonting är en föreskrift är det bindande medan rekommendationer ej är det. FFFS 2005:1 
är en rekommendation och därmed ej bindande. Men om ett finansiellt företag under tillsyn inte 
följer en rekommendation kan det ha stora konsekvenser, då försäkringsbolaget bryter mot god 
försäkringsstandard och det får de inte göra. Därför är det något som bolagen uppfattar som 
nästintill bindande, som väldigt starkt. Därför måste den ha en högre dignitet än den vanliga 
Koden. Svensk Kod för Bolagsstyrning är bredare men enligt Bergendal saknas det fortfarande 
väldigt mycket i Koden som kanske kommer att tillföras under resans gång. 
 
Wingborg anser att FFFS 2005:1 är ett dokument med andra syften än Koden och dokumenten 
bör därför inte ställas mot varandra. Resultatet av FFFS 2005:1 är enligt Wingborg bland annat 
att funktionerna internrevision, compliance samt riskkontrollfunktioner har inrättats i de flesta 
finansiella företag. Funktionernas roller har blivit mer enhetliga och tydliga exempelvis var det 
inte ovanligt att internrevisionsavdelningen rapporterade till företagets verkställande direktör 
innan FFFS 2005:1 publicerades (enligt FFFS 2005:1 bör internrevisionen rapportera till 
styrelsen).  Koden däremot handlar mer om generell bolagsstyrning (corporate governance) men 
innehåller även detaljerade regler åt börsbolag som exempelvis bolagsstämmans genomförande, 
när kallelsen till bolagsstämman ska skickas ut, regler för valberedning och tillsättning av 
styrelsen.  

4.3 Kollegiet för Bolagsstyrning 

4.3.1 Presentation av Per Lekvall 
Per Lekvall är sekreterare i Kollegiet för Bolagsstyrning vilket egentligen innebär att han är 
verkställande person. Exempel på uppgifter Lekvall har genom Kollegiet är att ta fram underlag 
till möten samt göra analyser angående exempelvis uppföljning av Koden. Per Lekvall har även 
suttit i styrelseakademin i många år och varit huvudsekreterare i Förtroendekommissionen.   

4.3.2 Internkontroll 
Finansiella institutioner har hela tiden haft en internrevision och mycket utvecklade interna 
kontroller säger Lekvall. För 20-30 år sedan fanns en internrevisionsposition i alla större bolag 
vilket är borta i nästan alla större bolag numera. Positionen har varit borta i alla fall de senaste 10-
25 åren. Han säger att den här utvecklingen kan diskuteras huruvida den är bra eller inte.    
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4.3.3 Svensk Kod för Bolagsstyrning 

4.3.3.1 Problem med Koden 
Lekvall kan inte svara på när kravet om att utvärdera interna kontrollen kommer att införas. 
Kodgruppens avsikt var att denna regel skulle införas successivt men då börsen bestämde att 
tillämpa Koden, gjordes värderingar av de olika reglerna och sedan tillämpades allt på en gång. 
Det här visade sig snabbt vara orimligt att begära på så kort tid. Dessutom menar han att förklara, 
redovisa, utvärdera och att granska krävde mer tid, samtidigt som revisorerna efterfrågade ett 
ramverk som de kunde revidera mot. Av den anledningen gick Kollegiet ut och meddelade att 
företagen endast behöver redovisa hur deras interna kontroll till den delen som avser finansiell 
rapportering är organiserad. Därmed behöver de inte uttala sig för hur väl den interna kontrollen 
fungerat under det senaste räkenskapsåret. Den här regeln är dock endast tills vidare och formellt 
sett gäller den bara 2005 års rapportering. Men Lekvall säger: ”Man kanske kommer fram till att regeln 
inte är en så god idé under mellantiden och att det räcker med att redovisa.”   
 
Per Lekvall anser att en av de svåraste frågorna är avvägningen mellan att följa det som blivit 
internationell norm (anglosaxisk) eller att hävda vår corporate governance kultur. Den allmänna 
inställningen i det svenska näringslivet är att Sverige inte ska offra det som är bra i den svenska 
corporate governance modellen. Detta kan innebära risker då den anglosaxiska synen dominerar 
kapitalmarknaden med tanke på att det är det amerikanska synsättet.  
 
Ett problem med Koden kan bli att dess regler blir utbytta mot lagstiftning allt eftersom. Då kan 
man undra varför, eftersom Koden är ett komplement till lagstiftningen. Om lagstiftare gör lag av 
stora delar av Kodens regler, tappar den sin poäng. Lekvall tror dock inte att det kommer göras 
lag av internkontrollsreglerna. Kapitalmarknaden kommer förmodligen inte att reagera särskilt 
starkt på avvikelser från Koden. Faran är utifall media rankar företagen utifrån hur många 
avvikelser det har och på så sätt smutskastar företag som avviker. Detta vore inte alls bra då det 
ibland kan vara bättre att avvika än att följa.    

4.3.3.2 Finansiella institutioners behov av Koden 
Reglering anser Lekvall behövs. Kompletterande reglering som Koden anser han dock inte vara 
ett måste. Motivet till att införa en kod är att följa nivån på corporate governance. Det 
utvecklades ett sätt att sköta företagen från företagsledningens sida som var självsvåldigt. Det 
visade sig starkast i USA där aktieägarna har en svagare ställning än aktieägarna i Sverige. Där 
gjorde företagsledningarna flagranta missbruk och det visade sig att marknaden ej var perfekt. 
Skandalerna hindrades inte i tid utan människor förlorade fabulösa belopp. I ett välskött samhälle 
där företagen vänder sig till en bred allmänhet för finansiering, är detta inte acceptabelt. Koden 
som är självreglerande, ska ha ett förebyggande syfte.  

4.3.3.3 Nyttan med Koden 
Det viktigaste med Koden tycker Kollegiet är att klargöra att det är ägarna som har den yttersta 
makten i bolagen. Koden lyfter upp ett antal frågor från företagsledningen till styrelsen och från 
styrelsen till ägarna.  
 
Många företag är medvetna om att de förr eller senare ska tillämpa Koden och börjar därför 
redan nu stegvis. Lekvalls uppfattning är att Koden uppfattas som en kvalitetsstämpel och tycker 
även att responsen på Koden övergripande varit att den är sunt förnuft. Syftet med Koden är att 
skapa förtroende på kapitalmarknaden och att fungera som marknadsföringsinstrument, då en 
god tillämpning av den skapar förtroende.   
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4.3.3.4 Problemlösning med hjälp av Koden 
Koden har inte löst alla problem och skyddar inte heller mot exempelvis avsiktligt bedrägeri. 
Exempelvis består ”Skandia skandalen” av tre delar. Den första delen var enormt höga bonusar. 
Med Koden hade åtminstone dessa bonusar tagits upp på bolagsstämman och då är det upp till 
bolagsstämman huruvida de vill godkänna dessa eller inte. Den andra delen handlade om 
lägenhetsrenoveringar och den hade Koden inte förhindrat. Den tredje delen handlade om att 
moderbolaget Skandia AB sålde Skandia Liv och fick bra betalt av Den Norske Bank, utan att 
detta riktigt tillförde något till pensionsägarna. Koden skulle enligt Lekvalls mening inte heller ha 
förhindrat denna skandal. 
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5 Analys 
Analysen sker utifrån avsnitten: internkontroll och Svensk Kod för Bolagsstyrning samt dess 
underrubriker. Teorin är ett ramverk som finns i bakgrunden av uppsatsen och som här 
sammanvävs med empirin. 

5.1 Internkontroll 
Per Lekvall hävdar att finansiella institutioner hela tiden har haft internrevision och mycket 
utvecklade interna kontroller. De intervjuade bankerna instämmer med detta, för banker är det en 
självbevarelsedrift att ha en bra intern kontroll. Respondenterna från bankerna påpekar även att 
det inte endast är deras bank som har/har haft god internkontroll utan att de överlag tror att 
banker har en god internkontroll. Under intervjuerna med de två bankerna har respondenterna i 
många av svaren på frågorna återkommit till hur väl bankernas interna kontroll var även innan 
införandet av Koden. Anders Andersson tror tvärtemot bankerna, att deras interna kontroll kan 
vara sämre än de tror.  
 
Skandia Liv och Länsförsäkringar Liv behöver inte följa Koden men gör det till viss del ändå, de 
tror dock ej att detta kommer förändra deras interna kontroll. Däremot kommer mycket mer att 
dokumenteras och följaktligen ge en mer komplett bild av den interna kontrollen. Enligt Sven 
Svensson har Koden formaliserat den interna kontrollen. Den har krävt att klienterna specifikt 
måste berätta hur de arbetar med den interna kontrollen, hur de säkerställer att den finansiella 
rapporteringen är korrekt. För att kunna berätta hur de gör, måste de kartlägga hur det internt ser 
ut. Företagen har haft en väldigt bra uppfattning om vad internkontroll är, men företagen har inte 
dokumenterat och formaliserat det tidigare. Företagen gör det här för att kunna intyga att de har 
en bra internkontroll så att revisorerna kan verifiera det. Dokumentationen är inte till för externa 
läsare av internkontrollrapporten, utan den är till för att styrelsen ska kunna skriva en 
internkontrollrapport. Det är de som ansvarar för den interna kontrollen och vill därför se hur 
det ser ut. Dokumentationen av internkontroll är konfidentiell och får därmed inte gå ut externt. 
Vidare hävdar Sven Svensson att dokumentation av den interna kontrollen var viktigare tidigare 
men då var det frivilligt och var helt baserat på vad bolagen tyckte var viktigt. 
 
Styrelsen skall till bolagets årsredovisning foga en rapport om den interna kontrollen samt 
revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2. Ägarna tar del av det här i form 
av extern rapportering. Det här minskar den informationsasymmetri som enligt agentteorin lätt 
kan uppstå då ägare och intressenter har olika tillgång till information. Ledningen kommer i och 
med det informationskrav Koden medför se till att ägarna och de övriga intressenterna lättare kan 
sätta sig in i hur väl företagens interna kontroll fungerar. Det är också ett av Kodens huvudsyften, 
att säkerställa en god internkontroll, för att ägarna ska bli säkrare på att företagsledningen sköter 
företaget på ett ändamålsenligt sätt. Tanken är att ägarna i och med detta ska få en mer aktiv 
ägarroll och kunna påverka mer i företaget. Samtliga respondenter beskriver att införandet av 
Koden med dess internkontrollsregler innebär att: ”man stannar upp och funderar över det man 
gör”. Medvetenhetsgraden kommer att höjas inom bolagen, det vill säga både i verksamheten och 
på ledningsnivå. Detta är väldigt viktigt då en sammanfattande mening från samtliga 
respondenter är att ledningens inställning är avgörande. Om inte ledningen har ett starkt fokus på 
internkontroll, kommer inte de anställda längre ner i organisationen att ha det heller och då 
hjälper det inte att det finns välutvecklade lagar och regler. Peter Malmqvist ifrågasätter dock 
företagens arbetssätt med Koden. Han hävdar att eftersom många företag under första året 
använt sig av standardiserade rapporter för den interna kontrollen, så har de förmodligen inte 
”stannat upp och tänkt efter” i arbetet med den interna kontrollen93. 

                                                 
93 Peter Malmqvist, Seminarium om Svensk Kod för Bolagsstyrning - första tillämpningen, 2006-05-22 



 37 

 
Det argument som ofta är mot reglering, som att regleringen är reaktiv, ej aktuell och ej reglerar 
det verkliga problemet, anser inte respondenterna överensstämmer med Koden. Respondenterna 
påstår att deras arbete med Kodens regler om internkontroll sker i förebyggande syfte. Reglerna 
är samtidigt sådana att de är vida och innebär att företagen kan lägga den interna kontrollen på 
olika avancerade nivåer, vilket ökar aktualiteten hos reglerna om internkontroll. Respondenterna 
från de två bankerna påstår att inga regler ur Koden har kommit som en chock, eftersom de båda 
noga följer de utländska tendenserna, ligger de lite före den svenska utvecklingen. SEB: s ägare 
(Wallenbergssfären) har i ett tidigt skede anammat internationella tendenser. Dessa stora ägare 
har fört fram sina iakttagelser till styrelsen och styrelsens agerande har i sin tur ökat förtroendet 
för SEB: s bolagsstyrning, vilket är ett av syftena med Koden. Internkontrollsarbetet sker utifrån 
COSO i bankerna. Trots att många av de anställda på bankerna inte vet vad COSO är, stämmer 
ramverket bra med hur bankernas interna kontroll är uppbyggd.  
 
De två försäkringsbolagen genomgår för tillfället stora förändringar beträffande utvecklingen av 
arbetet med den interna kontrollen. På Länsförsäkringar görs en kartläggning av 
bokslutsprocessen eftersom den processen är förknippad med många risker. Målet för 
kartläggningen är att minska risken för fel i årsredovisningen. Likaså har Skandia Liv börjat 
tillämpa olika modeller för den interna kontrollen. En av COSO: s fem komponenter är att 
bedöma risker. Denna komponent är enormt viktig i finansiella institutioner, vilket samtliga 
respondenter poängterar. Då företagens riskbedömning är så genomarbetad är de bra på att 
förutspå framtiden och därmed undvika obehagliga överraskningar. 

5.2 Svensk kod för Bolagsstyrning 

5.2.1 Problem med Koden 
Bankerna går i bräschen vad det gäller god bolagsstyrning och därmed har Koden varken 
inneburit några extra kostnader eller några direkta problem. De menar att Koden bara är en slags 
bekräftelse på deras arbete och medför således inget nytt. Men även om bankerna inte haft några 
större problem med implementeringen av Koden har den haft vissa brister. 
 
Ett problem i Koden har enligt samtliga respondenter varit punkt 3.7.2 då denna regel ej varit 
applicerbar på den praktiska verkligheten. Regeln innebär att styrelsen skall avge en rapport över 
hur den interna kontrollen till den delen som avser den finansiella rapporteringen är organiserad 
och hur väl den har fungerat under året. Rapporten skall sedan granskas av bolagets revisorer. Av 
flera skäl har respondenterna inte kunnat följa ovanstående punkt. Ett av skälen är avsaknad av 
riktlinjer för den granskning revisorn ska göra. Det har framgått att bristen av riktlinjer även är ett 
problem för styrelsen. De menar att om revisorn inte kan granska rapporten av den interna 
kontrollen på grundval att det saknas ett ramverk, kan styrelsen inte heller utvärdera den interna 
kontrollen. En annan anledning till att företagen avvikit från punkt 3.7.2. är att samtliga noterade 
bolag i Europa införde från och med 2005 internationella redovisningsnormer, IFRS. 
Övergången har inneburit ett betydande merarbete för dessa banker. På grund av dessa 
anledningar gjorde Kollegiet ett uttalande. Kollegiet ansåg att det är tillräckligt om styrelsen i 
bolagsstyrningsrapporten för 2005 gör en beskrivning av hur den interna kontrollen är 
organiserad, utan att göra något uttalande om hur väl den fungerat och utan revisorsgranskning.  
 
Svensson menar att det finns två frågor avseende punkt 3.7.2. Vad är väl, samt vad är under året? 
Det vill säga för att kunna svara på hur väl den interna kontrollen varit måste företagen ha klart 
för sig vad som är väl. Enligt Anders Andersson kommer ramverket inte att ge något svar på 
denna fråga. Ramverket kommer att utformas alltför generellt för att företagen utifrån detta 
dokument ska kunna veta vad god internkontroll är. Den andra frågan som Svensson tar upp, 
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handlar om hur den interna kontrollen fungerat under året. Den uppstår då kvaliteten på den 
interna kontrollen varierat under året. Styrelsen bör titta på den interna kontrollen under hela året 
för att kunna uttala sig om det. I praktiken gör företagen några processutvärderingar under mars-
juli, sedan skriver de sin internkontrollsrapport på hösten. Detta resulterar i att de inte med 
säkerhet kan veta hur väl den interna kontrollen har fungerat under året. Det vore lämpligt att ta 
några stickprov under hösten för att veta att den fungerat lika bra under hela året. Förutom detta 
anser han inte att det har dykt upp några problem i och med Koden. Han hävdar istället att 
problemet är hur bolagen ska efterleva Koden och vad de ska göra för att följa den. Det är inga 
speciella problem i någon specifik process, eftersom Koden är självreglerande, där företag kan 
följa eller förklara. Bolagen har ganska mycket utrymme att själva fundera på hur mycket de ska 
täcka in i sitt arbete och så vidare. 
 
Bergendal ser på samma problem ur ett annat perspektiv, nämligen det juridiska, då han är 
chefsjurist. Enligt honom vet de flesta svenska företag inte vad rapporten om den interna 
kontrollen egentligen innebär. FAR håller på nu och utvecklar ett ramverk för vad bra 
internkontroll är, men detta är ännu inte klart. Avsaknaden av ett ramverk för revisorsgranskning 
resulterar i juridiska problem i punkt 3.6.2 i Koden. Rapporten kan göra att styrelsen blir osäkra 
på om de vågar lämna en försäkran, eftersom de känner att punkt 3.7.2 medför alltför utökade 
krav, vilket slutligen kan leda till ett skadeståndsansvar för styrelsen.  
 
Gyllenswärd ser en risk i att ramverket utformas så att alla företag blir godkända, det vill säga att 
ramverket läggs på en alltför låg nivå. Jonerot tror tvärtemot att det finns en risk att ramverket 
blir alltför avancerat och därmed att kostnaderna för Koden överstiger nyttan, vilket även 
bekräftades av Tore Bertilsson94 på seminariet. Koden kan komma att kosta, det beror på hur 
regeln om internkontrollrapporten utvecklas i framtiden. Ett annat problem enligt hans mening 
är att det är svårt att dela upp vad som är internkontroll i allmänhet och vad som är 
internkontroll avseende finansiell rapportering. Wingborg menar likt Jonerot att risken är att 
ramverket utformas på ett sätt som leder till att styrelsen lägger för mycket tid och energi på 
frågor som är relaterade till Koden. Detta skulle kunna leda till att styrelsen inte hinner med sina 
viktigaste arbetsuppgifter, som till exempel affärsutveckling. Det finns även en risk att det blir för 
mycket regler som är orimliga, något som till slut skulle göra att reglerna tappar sin status som 
styrinstrument.  
 
SEB nämner även ett annat problem gällande alla företag och det är kravet på internrevision. 
Koden ställer krav på kvalificerad internrevision och Gyllenswärd tillägger att efterfrågan på 
internrevisorer är större än utbudet. Det finns inte tillräckligt många utbildade internrevisorer i 
Sverige. Han påpekar dock att detta problem är kortsiktigt.  

5.2.2 Finansiella institutioners behov av Koden 
Bankerna har länge haft en välutvecklad riskhantering, så de ligger i framkant när det gäller 
internkontroll och bolagsstyrning som helhet. Koden är egentligen inte nödvändig för dessa 
banker. Det är däremot av stor vikt att kunna visa för sina intressenter att företaget följer ett 
sådant regelverk, då den blir en del i en internationell harmoniseringsprocess. Båda bankerna 
påpekar att det har funnits en internationell efterfrågan på en svensk kod, detta beror inte på att 
det saknats regler på området. Det handlar mer om att harmonisera regleringen i Europa, att det 
ska bli samma krav för alla. De menar att Koden behövs för våra relationer med omvärlden, på 
sikt tror de inte att Sverige hade klarat sig utan den. Det hade försvårat för svenska företag att 
göra affärer med utlandet. Således medför Koden varken SEB eller SHB något nytt då de redan 
har en bra styrning. Dessa bolag är ständigt uppdaterade vad som händer i världen etcetera som 
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gör att de hela tiden legat före Koden. De menar att företag med en bra styrning redan innan den 
infördes ska ha levt upp till det mesta som står i den. Gyllenswärd konstaterar dock att behovet 
av en kod ser något olika ut för olika företag. Den behövs i företag som har en större 
dominerande ägare eller som inte har några tydliga huvudägare. Vidare är Svensk Kod för 
Bolagsstyrning bra för de bolag som inte av sig själva lever upp till dess regler. 
 
För försäkringsbolagen har Koden tillfört mer i styrningen än hos bankerna. Hos Skandia Liv har 
den inneburit att ansvarsfördelningen blivit mer tydlig. En ytterligare fördel med Koden är att det 
har utvecklats arbetsmetoder som underlättar deras arbete med finansiell rapportering. 
Länsförsäkringar Liv följer den för att deras kunder förväntar sig att de gör det. Förtroendet är 
viktigt för försäkringsbolag vilket innebär att de måste följa reglerna för att skapa förtroende. För 
Länsförsäkringar Liv har Koden även varit användbar i det praktiska arbetet, då de gjort en 
kartläggning av bokslutsprocessen exempelvis. För försäkringsbolag kan Kodens nödvändighet 
sammanfattas genom att säga att de inte kände ett behov av regelverk innan Svensk Kod för 
Bolagsstyrning kom (det har för finansiella institutioner i Sverige funnits mycket reglering). Trots 
det tycker de nu när denna självreglering införts att den definitivt varit nyttig i deras arbete med 
den interna kontrollen.  
 
Kodens punkt 3.7.2 som säger att styrelsen ska skriva en internkontrollrapport som sedan ska 
granskas av revisor, är en regel som inte behövt följas ännu, men kommer förmodligen att 
tillämpas nästa år. I och med den här regeln blir den interna kontrollen besiktigad i dubbla steg 
vilket måste ses som en kvalitetsstämpling av den interna kontrollen. Sven Svensson menar att 
Kodens regler för internkontroll avseende finansiell rapportering behövs, detta för att ge bolaget 
en överblick av hur verksamheten går till och upptäcka var brister i verksamheten finns. 
Företagen kan se de kritiska stegen i en viss faktureringsprocess eller inköpsprocess och vad de 
har för kontroller för dessa. I och med detta kommer bolagen att veta om de behöver förändra 
sina kontroller eller införa nya kontroller. På detta sätt kan företagen förbättra sin verksamhet. 

5.2.3 Nyttan med Koden  
Bolagsstyrningen hos finansiella institutioner är i mångt och mycket styrt av alla de regler som 
redan finns på området. I försäkrings- och bankbranschen finns inte samma möjligheter att 
påverka bolagsstyrningen som det finns i andra branscher. Detta beror på att finansiella 
institutioner ska vara företag som intressenterna kan lita på. Om en bank går i konkurs, påverkar 
det inte bara bankens ägare, utan hela samhället, eftersom det fungerande betalningsväsendet 
försvinner95. Den risken finns inte hos försäkringsbolag, de kan inte gå i konkurs på samma sätt, 
istället minskar bara deras ersättningar till kunderna tills de är i balans96. Trots detta är det väldigt 
viktigt att försäkringsbolag har en välutvecklad och överblickbar styrning, för att kunderna ska 
behålla sitt förtroende för företaget. Enligt Sven Svensson är nyttan med Koden att styrelsen idag 
uttalar sig om sin interna kontroll, vilket man inte behövt göra tidigare. Dessutom har företagen 
tack vare Koden en oberoende granskningsfunktion (internrevision). Dessa krav ställdes inte 
tidigare. Kodens nytta för finansiella institutioner kan delas upp i följande delområden:  

5.2.3.1 Formalisering av processer 
Med formalisering av processer menas att Koden har lett till att processer som tidigare 
genomfördes, nu görs på ett mer likformat sätt i företagen. Både SEB och SHB har gett exempel 
på hur Koden formaliserat processer som tidigare inte alltid genomfördes. I och med att många 
processer/aktiviteter harmoniseras, så kan företagens styrning lättare jämföras med varandra. 
Kodens regler har exempelvis lett till att SHB har infört en revisionskommitté. Ett arbete som 
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tidigare sköttes genom att revisionschefen ett antal gånger under räkenskapsåret rapporterade 
direkt till styrelsen, har nu fått ett eget organ, vilket bidragit till en större medvetenhet kring 
revision. På Länsförsäkringar Liv har Koden fört med sig att företaget gjort en kartläggning av 
bokslutsprocessen. När de gjorde en undersökning av den interna kontrollen ansågs 
bokslutsprocessen vara förknippad med många risker, därför gör Länsförsäkringar Liv nu en 
kartläggning av den. På Skandia Liv har de tidigare inte haft någon strukturerad metod för att 
verifiera den interna kontrollen, vilket de nu börjat arbeta med i och med Kodens införande. 
 

5.2.3.2 Kommunicera till omvärlden/tänka efter 
För SHB har Koden medfört ett krav på att kommunicera till omvärlden hur företaget förhåller 
sig i internkontrollsfrågor. Koden är uppbyggd på så sätt att företagen ska redogöra och förklara 
hur de gör. Genom att tillämpa denna princip har ambitionsnivån kunnat läggas högre än om 
reglerna skulle vara lagstiftade. Om reglerna är tvingande måste kraven läggas på en nivå som är 
rimlig att begära av varje företag vid varje tillfälle, ett slags minsta gemensamma nämnare. I och 
med synsättet följ eller förklara, kan kraven i stället läggas på en nivå som i allmänhet kan 
förväntas leda till god bolagsstyrning, samtidigt som det skapas flexibilitet som tar hänsyn till att 
bolag är olika. Jonerot nämner att Koden kan vara bra för att den driver på utvecklingen, då 
företagen måste vara aktiva, tänka efter och beskriva hur de gör. För företag som inte har en 
välfungerande internkontroll kommer deras problem att synliggöras på ett helt nytt sätt. Det 
behöver inte ses som något negativt att inte följa Koden, men då ska företaget ge en godtagbar 
förklaring till varför de inte gör det. Tanken är att marknaden sedan ska avgöra om förklaringen 
är acceptabel eller inte. Synsättet har enligt Petersén på Länsförsäkringar Liv, medfört en ökad 
debatt i media kring bolagsstyrning. Wingborg hävdar att Koden har lett till att de som sitter i 
styrelser idag har större fokus på frågor om internkontroll än vad de hade för ett par år sedan.  

5.2.3.3 Corporate governance 
Bergendal hävdar att denna självreglering har lyft hela synen på corporate governance till en 
högre nivå, där relationen mellan verkställande ledning och styrelse gentemot aktieägare regleras 
på ett bättre sätt. Per Lekvall på Kollegiet håller med Bergendal och menar att det viktigaste med 
den svenska Koden är att det klargörs att det är ägarna som har den yttersta makten i bolagen. 
Vad den gör är att den lyfter upp ett antal frågor från företagsledningen till styrelsen och från 
styrelsen till ägarna. 

5.2.3.4 Koden som kvalitetsstämpel  
Företagen har accepterat Koden som styrinstrument, den har fått en hög status och blivit ett slags 
”best practice”. Detta märks när företag som inte behöver tillämpa den, ändå i tillämpliga delar 
gör det. Både Jonerot och Gyllenswärd hävdar att Koden blivit en slags kvalitetsstämpel, för att 
öka förtroendet för svenska företag, som kan användas som ett marknadsföringsinstrument på 
kapitalmarknaden. Detta tror både Jonerot och Wingborg är Kodens egentliga syfte. Per Lekvall 
på Kollegiet bekräftar respondenternas åsikter om Kodens syfte, det har varit att skapa 
förtroende och marknadsföra svenska företag på kapitalmarknaden. Han poängterar dock att för 
att skapa förtroende krävs att Koden tillämpas på ett genomtänkt sätt. Svensson instämmer att 
den kan användas som konkurrensmedel. De bolag som inte behöver tillämpa Koden kan göra 
det ändå, då deras ägare kräver det eller då ledningen anser att den är ett bra instrument för att 
strukturera upp sin interna kontroll.  

5.2.3.5 Hanteringen av risker (försäkringsbolag) 
Viktigt för finansiella institutioner är att lära sig arbeta med riskkontroll och styrning av risker. 
Det som är bra med Koden enligt Bergendal är att ansvarsfrågan blir tydligare, företagen tvingas 
tänka igenom hur de går tillväga i dessa processer. Detta har varit rätt naturligt för finansiella 
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företag redan tidigare eftersom de måste ha människors förtroende, för att de ska kunna leva 
extra tryggt. Medan en del företag inte har haft det lika inbyggt, därför att de tagit helt andra 
risker. Wingborg hävdar liksom Bergendal att Koden medför nytta i riskhanteringen. Han påstår 
att Koden bidrar till en ökad medvetenhet kring risker och identifiering av risker. Resultatet av 
Koden är att företagen fokuserar på risker som normalt sett inte hade särskilt hög prioritet. Sven 
Svensson tror att Koden har lyft fokus på att det ska göras en riskanalys och att detta blivit praxis 
hos bolag som efterlever Koden. För att kunna veta vilka processer som ska kartläggas och 
utvärderas i kodarbetet, måste företagen börja med att göra en riskanalys. Då kan de se var 
riskerna finns och vilka poster i resultat- och balansräkning som innehåller risk för väsentliga fel. 
Sedan undersöks vilka processer som påverkar de här posterna och slutligen utvärderas de 
processerna.  
 
All nytta med Koden som beskrivits ovan bidrar till att förbättra relationerna med företagets 
intressenter. Intressentmodellen säger att intressenterna kräver belöningar som överstiger de 
bidrag de lämnar till företaget, om inte detta uppfylls kommer de att sluta vara intressenter. Man 
kan inte säga att intressenternas belöningar från företaget har ökat i och med Koden. Däremot 
kan det sägas att intressenternas information om hur stor deras belöning kommer bli, har ökat. I 
och med att de får mer och (förhoppningsvis) tillförlitligare information om företaget, kan de 
lättare välja om de vill fortsätta vara intressenter eller inte. Nyttan av mer och tillförlitligare 
rapportering från företaget, är något som även förbättrar relationen mellan aktieägare och 
företagsledning. Det minskar den informationsasymmetri som råder mellan parterna. Normalt 
sett har företagsledningen mycket mer information, men i och med Koden har asymmetrin 
jämnats ut något. Framförallt har ägarna fått mer information om ledningens styrmetoder. Det är 
visserligen möjligt att förklara bort Kodens regler, men dess effekt kvarstår eftersom företagen 
ändå måste förklara avvikelserna. 

5.2.4 Problemlösning med hjälp av Koden  
Ett regelverk kan aldrig lösa alla problem. Där är Koden inget undantag, hävdar alla respondenter 
från de finansiella institutionerna i undersökningen. Lekvall håller med och tillägger att detta inte 
heller är Kodens syfte. Däremot säger de att den kan vara nyttig för många företag, i flera 
avseenden. Det kommer dock alltid finnas skandaler och oegentligheter inom företag och det 
som avgör hur många ”problem” Koden löser, är företagens inställning till den. Företagen bör 
enligt Gyllenswärd se på den som ett positivt verktyg för att styra och leda verksamheten, risken 
är annars att Koden bara blir ett papper där man prickar av punkt för punkt. Koden skall således 
inte ses som ett dokument som kan lösa problem, utan istället ett verktyg för att förebygga 
problem i framtiden. Här är det dock företagens syn på Koden som avgör, det kommer att bli 
stora skillnader på hur företagen tillämpar den. 
 
Flera respondenter hävdar att Koden på sikt kommer bidra till att förbättra relationerna med 
omvärlden, den är viktig i det avseendet att den ökar förtroendet för de svenska företagens 
bolagsstyrning. Koden har bidragit till att harmonisera bolagsstyrningen i Sverige och det har 
blivit ett enhetligt ramverk. Svensk bolagsstyrning har till viss del närmat sig de andra ländernas 
styrning (som också har en kod), där har en harmonisering alltså skett. Det har diskuterats i vilken 
grad reglering är positivt för bolagens styrning, risken finns att det blir för många regler som blir 
svåra att följa och egentligen inte medför något. Respondenterna anser dock inte att detta varit 
något problem, de har varit odelat positiva till Koden och att harmonisera regleringen. Koden har 
tydliggjort ansvaret för den interna kontrollen anser Svensson. Många bolag har nog tidigare 
tänkt: ”Ja, internkontroll, det är något som revisorn tittar på, och därmed revisorns ansvar.” Men 
Koden har förtydligat att ansvaret för den interna kontrollen ligger hos styrelsen. Detta står också 
i ABL. Svensson tror inte att meningen med Koden är att lösa problem, likt andra respondenter 
menar han att man ville förebygga att det skulle uppstå problem i framtiden, säkerställa att 
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bolagen har en bra struktur och tydliga processer internt. På så sätt minskas sannolikheten för att 
det uppstår väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. 

5.2.5 Finansinspektionens allmänna råd (2005:1) i relation till Koden 
Gyllenswärd anser liksom Wingborg att FFFS 2005:1 inte ska ställas i förhållande till Koden, då 
han anser att det är två helt olika dokument med olika syften, som kompletterar varandra. Jonerot 
däremot anser att denna rekommendation är en fördjupning av Koden, då FFFS 2005:1 är mer 
fokuserad på vad som ska göras internt och inte har så höga krav på hur den interna kontrollen 
ska kommuniceras externt. SHB har exempelvis inte haft någon compliance-funktion, på det sätt 
som beskrivs i Finansinspektionens rekommendation, men det har nu införts. Skandia Livs åsikt 
är att Finansinspektionens allmänna råd är ett viktigare styrinstrument än Koden, då företaget 
anser att den är mer genomarbetad än Koden. Dessutom är det ytterst viktigt för 
försäkringsbolag att följa FFFS 2005:1, annars bryter de mot god försäkringsstandard. Därför 
anser Bergendal att Finansinspektionens rekommendation har högre dignitet än Koden. Svensson 
menar att kravet på extern rapportering är det som skiljer Koden från FFFS 2005:1 Punkt 3.7.2 
har ingen motsvarighet i FFFS 2005:1. Varken kravet på att rapportera till allmänheten eller att 
revisorn ska granska rapporten, finns i Finansinspektions allmänna råd. 
 
För finansiella institutioner blir Koden ytterligare ett dokument som reglerar bolagsstyrningen, 
det blir som många respondenter hävdar ett komplement till Koden som behandlar andra 
områden än FFFS 2005:1. Vad det gäller internkontroll anses FFFS 2005:1 vara bredare, men 
samtidigt anses Koden tillföra något i och med att Kodens regler är tydliga och konkreta. 
Framför allt är det punkt 3.7.2 som konkretiserar hur företagen ska arbeta med den interna 
kontrollen. Därför får Koden en annan funktion hos finansiella institutioner jämfört med andra 
företag.  
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6 Slutsatser 
Slutsatserna är till skillnad från analysen subjektiva. Här besvaras vår problemformulering 
med stöd av vår empiriska och teoretiska studie. 

  
� Vad tillför Koden till finansiella institutioners interna kontroll avseende finansiell 

rapportering?  
 
Processer har införts samt processer har formaliserats. Funktioner i de studerade företagen 
har formaliserats, exempelvis en särskild granskningsfunktion av den interna kontrollen. 
Processerna och funktionerna anser vi påvisar utökat fokus på internkontrollen trots att de 
studerade företagen tidigare haft god orientering inom området. Det faktum att frågor om 
internkontroll har blivit mer aktuella i styrelser tror vi inneburit att styrelsens ansvar av den 
interna kontrollen blivit tydligare. Medvetenheten om den interna kontrollen har setts sprida 
sig. Vi tror även att styrelsen genom sitt utökade engagemang för internkontrollen lägger 
grunden till att skapa en företagskultur som sätter den interna kontrollen i centrum, vilket ses 
som en förutsättning för att i framtiden ha en god internkontroll. Under arbetet med 
uppsatsen har vi insett hur väl styrelsens arbete speglar företagets arbetssätt. Förändringar av 
attityden i företag tar lång tid och företagen befinner sig här på olika nivåer. Bevis har setts 
på att diskussionen inom området internkontroll blivit mer otvungen och debatten bättre. 
Detta har skett som ett led i att mer tid tilldelats ämnet. Företagen har gjort en 
riskbedömning av sin verksamhet, där företagen valt ut de processer som är mest 
förknippade med risker. Arbetet har lyft synen på risker och riskanalys, trots att finansiella 
institutioner redan tidigare haft en välutvecklad riskhantering. Känslan finns att de risker som 
finns i exempelvis bokslutsprocessen blivit mer uppmärksammade, då företagen har börjat 
fundera över risker som tidigare inte hade särskilt hög prioritet. Det faktum att risker är 
viktiga i dessa organisationer, har motiverat företagen i deras arbete mot en välfungerande 
riskhantering och en god internkontroll. Det har inneburit en ökad kontroll av riskerna, i och 
med att man blivit medveten om dessa riskers existens. Riskhanteringen verkar ha blivit mer 
strukturerad. Vi tror att formaliseringen av aktiviteter och processer kommer att förenkla 
styrelsens utvärdering av den interna kontrollen. 
 
Uppfattningen är att formaliseringen av aktiviteter och processer, inte bara leder till en god 
riskhantering utan även till att företagen visar hur de arbetar med internkontroll. Detta är en 
av nyheterna som Koden har medfört, det vill säga att företagen externt visar hur de arbetar 
med internkontroll. Extern kommunikation möjliggör för ägarna att vara mer aktiva och ta 
mer ansvar.  
 
Det ovan sagda tror vi mynnar ut i en slags kvalitetsstämpel av den interna kontrollen, 
exempelvis genom att bolagen visar hur de gör. Styrelsen och revisorerna som har tillgång till 
företagsinformation ska utvärdera respektive revidera den interna kontrollen och sedan ska 
företagen redogöra för detta externt. Kodens viktigaste roll som helhet är att vara en 
kvalitetsstämpel och därmed på sikt öka förtroendet för svenska företag, både nationellt och 
internationellt. Det skulle ge fel signaler om Sverige skulle tillhöra de få länder i Europa som 
inte har en kod.  
 
� Hur pass nödvändig är Koden som styrinstrument för den interna kontrollen till den del 

som avser finansiell rapportering (för finansiella institutioner)? 
 
Våra åsikter om huruvida Koden är nödvändig för bolagen, skiljer sig något mellan 
försäkringsbolag och banker. Banker har, enligt respondenterna, haft en mycket god 



 44 

internkontroll redan innan införandet av Koden och den har inte medfört några stora 
förändringar beträffande den interna kontrollen. För bankerna är dock Koden viktig av den 
orsaken att banker liksom försäkringsbolag är företag av allmänt intresse och deras kunder 
förväntar sig att de följer Koden. Vi är dock likt Anders Andersson, osäkra på hur god 
deras interna kontroll egentligen är. Bankerna menar att Koden bara varit en bekräftelse på 
arbetet med den interna kontrollen, men huruvida deras påstående stämmer eller ej, 
kommer svar på först när revisorerna kan granska styrelsens utvärdering av den interna 
kontrollen.  

 
För de två försäkringsbolag som undersökts, tror vi att Koden varit nödvändig på ett annat 
sätt. En känsla finns att Koden faktiskt bidragit till att förbättra arbetet med den interna 
kontrollen. Den har strukturerat upp och organiserat arbetet med riskhanteringen. 
Riskanalysen har nu blivit ett viktigare instrument i arbetet med den interna kontrollen. Det 
har blivit ett ökat fokus på identifiering och bedömning av de risker som är viktigast. 
Respondenterna på försäkringsbolagen hävdar att Koden medfört att företagen nu måste 
”stanna upp - tänka efter” och sedan dokumentera arbetet. Företagen har blivit bättre på att 
dokumentera den interna kontrollen. Uppfattningen är att detta är ett sunt sätt att arbeta 
med internkontroll, då det innebär att internkontrollsreglerna inte bara hamnar på 
utomstående experters bord. Tidigare har nämligen det största ansvaret för arbetet med den 
interna kontrollen legat på utomstående konsulter. 

 
Koden blir en del i en internationell harmoniseringsprocess. Respondenterna påpekar att 
det har funnits en internationell efterfrågan på en svensk kod. Detta beror inte på att det 
saknats regler på området i Sverige. Det handlar mer om att harmonisera den svenska 
regleringen med den europeiska, för att det ska bli samma krav för alla. I enlighet med våra 
respondenter menar vi att Koden behövs för företagens relationer med omvärlden, på sikt 
tror vi inte att Sverige hade klarat sig utan Koden. 

 
Sammanfattningsvis anser vi att Kodens regler om internkontroll avseende finansiell 
rapportering, har varit nödvändiga för i synnerhet försäkringsbolagen. Eftersom den 
bidragit till att förbättra deras riskhantering. För bankerna har Koden inte varit lika 
nödvändig, då de hävdar att de har god internkontroll och arbetet med den inte direkt 
förändrats i och med Kodens införande. Vi är dock osäkra på huruvida deras interna 
kontroll verkligen är god. Den risk vi ser med Kodens regler om internkontroll, är att 
kostnaden kan komma att överstiga nyttan. Detta beroende på hur revisorernas ramverk för 
granskning av internkontrollrapporten utformas. 
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7 Avslutande diskussion  
I detta kapitel reflekteras kring våra slutsatser och spekulerar i framtida forskning inom 
ämnet. 
 

7.1 Slutdiskussion 
Förförståelsen om internkontroll och Svensk Kod för Bolagsstyrning har förändrats mycket 
sedan arbetet med uppsatsen inleddes för ett par månader sedan. En uppfattning var att 
finansiella institutioner redan hade en bra styrning och därför skulle Koden inte behövas för 
dessa företag. Denna åsikt har reviderats under arbetets gång. Vi anser nu att Koden tillför nytta 
för finansiella institutioners interna kontroll, speciellt för försäkringsbolag. Därmed inte sagt att 
den interna kontrollen är dålig i dessa företag, men Koden har underlättat arbetet med den 
interna kontrollen och gjort det tydligare vem som ska göra vad. Sverige var sena med införandet 
av Koden, men när den väl kom så har den blivit utförlig. Det finns såvitt vi vet ingen 
motsvarighet till punkt 3.7.2 utomlands. Det är något som vi tror är unikt med Sveriges Kod och 
som lyfter bolagsstyrningen. Det är ett starkt krav som regeln medför och än så länge gäller den 
inte fullt ut, men när den väl gör det kommer regeln att höja kvaliteten på internkontroll. Vi har 
spekulerat i att punkten innebär en kvalitetsstämpling av den interna kontrollen, men det är oklart 
hur väl insatta investerare är i Koden. Framförallt utländska investerare är förmodligen dåligt 
insatta i den svenska Koden, än så länge har det i alla fall inte skett någon direkt förändring av 
synen på svenska företag. Attitydförändringar tar emellertid lång tid och förmodligen har de 
verkliga effekterna av Koden inte visat sig ännu. Respondenterna i studien har uttryckt att de 
anser att Koden på lång sikt är nödvändig för våra relationer med omvärlden och det är en åsikt 
som vi delar. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
� Kollegiet håller på med en undersökning som blir klar i mitten av juni. Undersökningen 

handlar om hur företagen implementerar Koden. En intressant vinkling vore att med 
undersökningen som utgångspunkt vidare studera hur företagen tillämpar Koden och hur 
det skiljer sig från Kodens syfte. 

� För 2005 har en övergångslösning publicerats som innebär att revisorerna inte behöver 
granska internkontrollrapporten eftersom det i dagsläget inte finns ett ramverk som 
revisorn kan revidera mot. Det vore intressant att följa hur ramverket utformas, då våra 
respondenter haft olika åsikter om utformningen och dess effekter. Risken finns att 
kostnaderna överstiger nyttan. 

� Då Koden implementerades 1 juli 2005 har inte de verkliga effekterna kunnat påvisas. Vi 
har endast kunnat se antydningar på vad implementeringen av Koden kommer få för 
effekter, då det tar lång tid att se resultatet av de förändringar den medför. 
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Integrated Framework Executive Summary 

http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm, (läst 2006-

03-09) 

Länsförsäkringar Liv AB: s årsredovisning för 2005 

http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/87/16/wkr0001.pdf (läst 2006-05-10) 

PricewaterHouseCoopers, CSFI 

http://www.pwc.com/images/gx/eng/fs/bcm/banana.pdf (läst 2006-05-07) 
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Bilaga 1: Intressentmodellen 

 
 
Källa: Den nya ekonomistyrningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leverantörer 

Långivare 

Ägare Kunder 

Opinionsgrupper 

Företagsledning 
Medarbetare och 

deras 
organisationer 

Stat och kommun 

Företaget 
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Bilaga 2: Intervjumall vid intervjuer med finansiella institutioner  
 
Syftet med intervjun 
Syftet är att se hur Svensk Kod för Bolagsstyrning inverkar på den interna kontrollen i finansiella 
institutioner. Vi vill veta vad Koden tillför den interna kontrollen, för att försöka få svar på 
frågan huruvida Koden är nödvändig för finansiella institutioner.  
 
Bakgrund: 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
2. Hur länge har du jobbat på företaget? 

 
Internkontroll 

3. Hur uppfattade ni er interna kontroll innan införandet av Koden det vill säga hur var 
kontrollmiljö, vilka var kontrollaktiviteterna, hur kommunicerades informationen och hur 
gick uppföljningen till? 

4. Hur tror du att den interna kontrollen kommer förändras i företaget efter införandet av 
Koden? 

 
Svensk Kod för Bolagsstyrning 

5. Vilka skillnader anser du att det finns mellan Finansinspektionens föreskrifter om 
internkontroll (FFFS 2005:1) och Koden? 

6. Vilken nytta medför Koden?  
7. Inom vilka områden har ni gjort förändringar? 
8. Vilka åtgärder har ni gjort för att följa Koden? 
9. Vad är din och företagets uppfattning om Svensk Kod för Bolagsstyrning? 
10. Varför har ni valt att följa Koden fast ni inte behöver det? (denna fråga har endast gällt de 

två försäkringsbolagen i vår studie) 
 

Nyckelproblem  
11. Anser du att Koden behövs för finansiella institutioner? 
12. Har Koden löst alla problem?  
13. Har det dykt upp nya problem? 

 
Etik och Moral 
Intervjun vi ska utföra är en kvalitativ intervju vilket innebär att den är flexibel och utgår ifrån 
intervjupersonens uppfattning. Frågorna ska besvaras som den intervjuade uppfattar frågorna.  
Det vore önskvärt att få banda intervjun för att öka kvaliteten på det slutliga materialet. Intervjun 
kommer att mejlas i efterhand där det finns möjlighet för dig som intervjuas att redigera, lägga till 
samt eliminera. Vår förhoppning är att få publicera ditt namn i uppsatsen men detta kommer ej 
att ske förrän du som blir intervjuad ger ditt tillstånd. 

Bilaga 2.1: Skriftlig intervju med Carina Petersén-Malmström, 
internrevisionschef på Skandia Liv                  
 
Syftet med intervjun 
Syftet är att se hur Koden inverkar på den interna kontrollen i finansiella institutioner. 
 
Bakgrund: 
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1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
- Chef för internrevisionen på Skandia Liv 
2. Hur länge har du jobbat på Skandia Liv? 
- Sedan 2005-02-01. 
 
Internkontroll: 
 
3.  Hur var den interna kontrollen innan Kodens införande, avseende finansiell 

rapportering?  
- Skandia Liv är ej "tvungen" att följa Koden. Styrelsen har dock sagt att man ämnar avlämna en 

internkontrollsrapport 2006. Min uppfattning är att Skandia Liv har en informell mognadsgrad av 
internkontroll, det vill säga det fungerar och blir i huvudsak rätt på grund av kompetenta och 
ansvarsfulla medarbetare. Mycket är dokumenterat men inte allt. Extern revisorerna har ju avlämnat 
en ren revisionsberättelse.  

4. På viket sätt tror du den interna kontrollen kommer förändras efter Kodens tillämpning, 
avseende finansiell rapportering? 

- Den interna kontrollen kommer förmodligen inte att förändras däremot kommer mycket mer att 
dokumenteras och följaktligen ge en bättre helhetsbild. Medvetandegraden kommer att höjas både inom 
bolaget det vill säga i verksamheten samt på lednings och styrelsenivå. 

 
       Svensk Kod för Bolagsstyrning: 

5. Behövs Koden för den interna kontrollen till den delen som avser finansiell rapportering? 
- Nej. Jag tycker att Koden skulle utgå i från den  
6. Vilken nytta medför Koden?   
- Debatten i media 
7. Kommer Koden lösa alla problem?   
- Nej 
8. Kommer det att dyka upp nya problem? 
- Ja, självklart 
9. Vad är din och företagets uppfattning om Svensk Kod för Bolagsstyrning? 
- Min uppfattning: Bra att den finns, Internrevision har kommit på kartan trots den missuppfattning i 

Koden där man skriver Särskild granskningsfunktion (Internrevision). Enligt min uppfattning är 
särskild granskningsfunktion en linjebefattning vilket internrevision inte är. *Det är dock viktigt att 
internrevisorerna får ut budskapet att en granskning av den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen är en arbetsuppgift bland många andra. 

 
Etik och Moral 
Intervjun vi ska utföra är en kvalitativ intervju vilket innebär att den är flexibel och utgår ifrån 
intervjupersonens uppfattning. Frågorna ska besvaras som den intervjuade uppfattar frågorna.  
Intervjun kommer att mejlas i efterhand där det finns möjlighet för dig som intervjuas att 
redigera, lägga till samt eliminera. Vår förhoppning är att få publicera ditt namn i uppsatsen men 
detta kommer ej att ske förrän du som blir intervjuad ger ditt tillstånd. 
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Bilaga 3: Intervju med Per Lekvall på Kollegiet för Bolagsstyrning 
 
Syftet med intervjun 
Syftet är att se hur Svensk Kod för Bolagsstyrning inverkar på den interna kontrollen i finansiella 
institutioner. Vi vill veta vad Koden tillför den interna kontrollen, för att försöka få svar på 
frågan huruvida Koden är nödvändig för finansiella institutioner.  
 
Bakgrund:  
1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
2. Hur har du arbetat med Koden?    
3. Vi har hört att du håller på med en undersökning om Kodens tillämpning/effekter. Vill 

du berätta lite mer om den, slutsatser? 
 
Internkontroll 
4. Hur uppfattade du att den interna kontrollen var i finansiella institutioner innan 

införandet av Koden?  
5.  Hur tror du att den interna kontrollen kommer förändras i finansiella institutioner efter 

införandet av Koden? 
6. Har du märkt några utvidgade kontroller av den interna revisionen? 

 
Svensk Kod för Bolagsstyrning 
7. Vad är det för eventuella problem företagen haft vid införandet av Koden?   
8. Vad anser du vara det viktigaste Koden tillför de finansiella institutionerna? 
9. Behöver finansiella institutioner Koden? 
10. Har Koden löst alla problem? 
11. Har det dykt upp några nya problem? 
12. På vilket sätt anser du att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:1) och Koden 

skiljer sig/kompletterar varandra?   
13. Hur mycket merarbete/kostnader har Koden lett till, generellt sätt i finansiella 

institutioner?  
14. På vilket sätt tror du att företagens bild av den interna kontrollen har förändrats efter 

Kodens tillämpning? 
15. Vilka är anledningarna till att man tillämpar Koden trots att man ej behöver? 
16. Vad anser du att finns för fördelar/nackdelar med att Vägledningen för Svensk Kod för 

Bolagsstyrning är uppbyggd efter COSO?  
17.  Kommer det att ske några förändringar av Kodens regler? Tillkommer/faller bort regler.   
 

Etik och Moral 
Intervjun vi ska utföra är en kvalitativ intervju vilket innebär att den är flexibel och utgår ifrån 
intervjupersonens uppfattning. Frågorna ska besvaras som den intervjuade uppfattar frågorna.  
Det vore önskvärt att få banda intervjun för att öka kvaliteten på det slutliga materialet. Intervjun 
kommer att mejlas i efterhand där det finns möjlighet för dig som intervjuas att redigera, lägga till 
samt eliminera. Vår förhoppning är att få publicera ditt namn i uppsatsen men detta kommer ej 
att ske förrän du som blir intervjuad ger ditt tillstånd. 
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Bilaga 4: Intervju med Sven Svensson på företaget X 
 
Syftet med intervjun 
Syftet är att se hur en extern revisor uppfattar att Koden inverkar på den interna kontrollen (i 
synnerhet finansiella institutioner). Vi fokuserar på finansiella institutioner, därför vill vi att du i 
så stor utsträckning som möjligt svarar utifrån finansiella institutioner. Annars får du gärna ge en 
mer allmän beskrivning. 
 
Bakgrund:  

1. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
2. Hur har du arbetat med Koden och internkontroll?    

  
Internkontroll 

3. Hur uppfattar du den interna kontrollen avseende finansiell rapportering, hos dina 
klienter? Innan respektive efter Kodens införande?  

4. Hur tror du att den interna kontrollen kommer förändras efter införandet av Koden? 
 
Svensk Kod för Bolagsstyrning 

5. Behövs Kodens regler om internkontroll, till den delen som avser finansiell rapportering?  
6. Har Koden löst alla problem? 
7. Har det dykt upp några nya problem? 
8. Vad anser du vara det viktigaste Koden tillför de finansiella institutionerna? 
9. Var ligger de största skillnaderna mellan Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:1) 

och Svensk Kod för Bolagsstyrning? 
10. Vilka är anledningarna till att man tillämpar Koden trots att man ej behöver? 

 
Etik och Moral 
Intervjun vi ska utföra är en kvalitativ intervju vilket innebär att den är flexibel och utgår ifrån 
intervjupersonens uppfattning. Frågorna ska besvaras som den intervjuade uppfattar frågorna.  
Det vore önskvärt att få banda intervjun för att öka kvaliteten på det slutliga materialet. Intervjun 
kommer att mejlas i efterhand där det finns möjlighet för dig som intervjuas att redigera, lägga till 
samt eliminera. Vår förhoppning är att få publicera ditt namn i uppsatsen men detta kommer ej 
att ske förrän du som blir intervjuad ger ditt tillstånd. 
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Bilaga 5: COSO: s fem komponenter 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: The Institute of Internal Auditing97 
 
Intern kontroll utifrån COSO består av 5 olika komponenter: 
 
Kontrollmiljö 
Med kontrollmiljö menas integritet, etiska värderingar, kompetensen hos företagets anställda, 
ledningens filosofi och ledningsstil och så vidare. Enkelt uttryckt är det hur ledning och personal 
agerar inne i företaget. Detta är utgångspunkten för hela organisationen och grunden för de andra 
komponenterna. 
 
Riskbedömning 
Att kunna identifiera och analysera relevanta risker som krävs, för att uppnå företagets mål. Det 
kan vara både externa och interna källor som kan innebära risk. Om man kan hantera risker på ett 
bra sätt så kan man lättare förutspå framtiden och slipper obehagliga överraskningar. 
 
Kontrollaktiviteter 
Policys och processer som ska säkerställa att ledningens direktiv når fram till de anställda. 
Kontrollaktiviteter behövs genom hela organisationen, på alla nivåer och inom alla funktioner. 
Rent praktiskt handlar det om verifikationer, tillstånd, handläggningar och så vidare. 
 
Information och kommunikation 
Ett system som ser till att informationens väg genom organisationen blir så kort och effektiv som 
möjligt. Det ska finnas tydliga kommunikationsvägar som man vet fungerar. Mycket av det här 
arbetet sker nu med IT-system, vilket gör det komplicerat att kontrollera. 
 
Övervakning och uppföljning 
Alla kontrollsystem behöver någon form av övervakning för att se vad som fungerar och vad 
som behöver förbättras. Det kan vara någon i organisationen som gör utvärderingen, men 
vanligast är att det kommer någon utifrån och bedömer.  
 

                                                 
97  The Institute of Internal Auditing, Tone at the top, http://www.theiia.org/download.cfm?file=42122 (läst 2006-04-
28) 
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Bilaga 6: Risker med finansiell rapportering 
 
Vilka risker har bolaget som påverkar tillförlitlig finansiell rapportering? 
 
Det övergripande målet med ett bolags externa finansiella rapportering är att den skall vara 
tillförlitlig och framtagen i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och 
förordningar samt övriga eventuella krav, exempelvis kraven för noterade bolag. En strukturerad 
och omsorgsfull riskbedömning möjliggör identifiering av de väsentliga riskerna som kan komma 
att påverka hur väl detta mål uppfylls. Samtidigt identifieras var dessa risker finns på såväl bolags-
, affärsenhets-, funktions- som på processnivå. Det finns skäl till att vara noggrann i sin 
riskbedömning, då resultatet kommer att påverka såväl omfattning som behov av fördjupning i 
det fortsatta arbetet. 
 
Bolagets externa finansiella rapportering underbyggs av ett antal parallella processer, vilket 
mycket förenklat illustreras i bilden nedan. Det finns både kvantitativa och kvalitativa risker 
förknippade med var och en av dessa processer. Exempelvis är delprocesser som gäller 
justerings- och bokslutsposter känsliga för att ledningen överskrider sina befogenheter. I själva 
verket har många av företagsskandalerna under det senaste årtiondet kunnat hänföras till felaktiga 
redovisningsmässiga bedömningar och justeringsposter. Redovisningsmässiga bedömningar, 
såsom värdering av tillgångar och skulder, är ofta beroende av en noggrann analys av den 
ekonomiska miljön, och i vissa fall konkurrenternas agerande, och kan vara känsliga för 
manipulation. Transaktionshantering underliggande affärssystem är förknippat med andrarisker i 
bearbetningen. 
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Bilaga 7: Svensk Kod för Bolagsstyrning - första tillämpningen 
 

Program för seminarium den 22 maj på Clarion Hotel Stockholm 

• Välkommen 
Hans Pihl, vd, Deloitte Sverige 

• Reflektioner över det första årets rapporter om internkontroll. 
Peter Malmqvist, Nordnet Securities Bank 

• Vad berättar bolagen i det första årets intern- 

kontrollrapporter? Vad får marknaden ut av detta 
i form av förstärkt beslutsunderlag? 

Anders Hult, partner, Deloitte 

• Erfarenheter av och synpunkter på nya krav på internkontroll. 

Tore Bertilsson, CFO, SKF 

• Vad innebär efterlevnaden av Svensk kod för bolagsstyrning för Nordea? 

Lena Eriksson, Group Chief Legal Officer, Nordea 

• Kaffepaus 

• Näringsdepartementets syn på möjligheterna till större insyn i bolagen när 
Svensk kod för bolagsstyrning implementerats. 

Sven-Eric Söder, statssekreterare, Näringsdepartementet 

• Paneldebatt 

  Tore Bertilsson    SKF 

  Lena Eriksson   Nordea 

  Sven-Eric 

Söder 

  Näringsdepartementet 

  Caroline 

Sundewall 

  Styrelseledamot i bl a 

Telia-Sonera och 
Electrolux. 

  Guy Lofalk   Advokat och rekonstruktör, 
Lofalk Advokatbyrå 

  Björn Franzon   Vice vd, Fjärde AP-fonden 

  Hans Pihl    Deloitte  

• Summering, slutsatser och framåtblickar. 

Peter Malmqvist och Hans Pihl 

Efter seminariet bjuder vi på drink med tilltugg. 
  

Moderator är Peter Malmqvist, analyschef på Nordnet Securities Bank, utredare i 

Övervakningspanelen samt lärare i redovisning, Handelshögskolan i Stockholm. 
  

Välkommen! 

 

Deloitte


