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Sammanfattning 
Titel: Koden till den interna kontrollen – Svenska företags val av metod och verifiering av 

intern kontroll 

Författare: Ulrika Andersson och Anna Heijdenberg 

Handledare: Jörgen Dahlgren 

Bakgrund: Skandaler vilka härrör till brister i den interna kontrollen har under det senaste 

decenniet uppdagats. Med bakgrund i skandalerna har regelverk och koder inom 

bolagsstyrningsområdet växt fram och som en följd av detta upprättades Svensk kod för 

bolagsstyrning. I Koden regleras den interna kontrollen, avseende de finansiella rapporterna, 

vilken talar om att styrelsen kontinuerligt ska se till och utvärdera att bolaget har god intern 

kontroll samt årligen avge rapporter över hur den interna kontrollen är organiserad. Med den 

knapphändiga information som Koden ger, samt avsaknaden av klara riktlinjer över hur 

arbetet i praktiken kan utföras, ansåg vi det av vikt att ta reda på hur bolag kan gå tillväga för 

att beskriva och utvärdera den interna kontrollen i syfte att tillmötesgå de krav som ställs 

inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att göra en beskrivning och en analys av svenska företags val av 

metod och verifiering av intern kontroll med avseende på de finansiella rapporterna, i enlighet 

med Svensk kod för bolagsstyrning. 

Genomförande: Empiriinsamlingen till denna studie har skett genom intervjuer och en 

survey-undersökning samt genom en inblick i en konkret organisations tillvägagångssätt. 

Survey-undersökningen omfattade alla de bolag som i dagsläget tillämpar Svensk kod för 

bolagsstyrning och intervjuerna genomfördes med representanter från fyra revisionsbolag, 

Ekonomistyrningsverket och Kollegiet. Posten är den organisation vars tillvägagångssätt 

studerats och som möjliggjort till en djupare förståelse och ett konkret exempel ur praktiken.   

Resultat: Studiens resultat pekar på att det inte finns någon ultimat metod för att kartlägga 

och verifiera den interna kontrollen. Det vanligaste tillvägagångssättet visade sig vara att 

bolag använder självutvärdering, därutöver återfanns egenrapportering, analysbaserad metod 

och COSO-ramverket. Utöver de konkreta metoderna har studien resulterat i att det krävs 

ytterligare ställningstaganden såsom syftesdefiniering, om konsulthjälp ska nyttjas och om 

internrevisionsavdelning ska utföra utvärderingen. Det har visats sig att alla metoder kan vara 

effektiva, dock måste hänsyn tas till bolags förutsättningar och processen bör ses ur ett vidare 

perspektiv. Vidare utgjorde verifiering en av de viktigaste faktorerna i utvärderingsprocessen. 

Nyckelord: Intern kontroll, Svensk kod för bolagsstyrning, COSO, verifiering, utvärdering
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Abstract 

Title: The code to the internal control – The choice of method and verification of internal 

control made by Swedish companies 

Authors: Ulrika Andersson and Anna Heijdenberg 

Supervisor: Jörgen Dahlgren 

Background: During the last decennium there have been several scandals due to weak 

internal control. As a reaction to these scandals, several codes and sets of regulations have 

emerged within the area of corporate governance and the “Swedish code for corporate 

governance” is one of them. This code regulates the internal control concerning the financial 

reports and thus obliges the management to continuously govern and evaluate the internal 

control so that it holds good quality and to annually report how the internal control is 

organized. Due to the scarce information that the code provides and the lack of guidelines on 

the practical work we found it of importance to find out how companies could do in order to 

describe and evaluate the internal control so that the requirements of the code are fulfilled. 

Purpose: The purpose of this thesis is to make a description and an analysis of Swedish 

companies choice of method and verification of internal control regarding the financial 

reports in accordance to the “Swedish code for corporate governance”. 

Implementation: The empirical data for this thesis has been collected by a survey, by several 

interviews and through the study of an organization. The survey included all companies that 

are required to conform to the code today and the interviews where made with representatives 

from four major audit firms, Kollegiet and Ekonomistyrningsverket. The study of the 

procedure of the company Posten has led to a greater understanding and a practical example. 

Result: The result of the study implies that there is no ultimate method to map out and verify 

the internal control. The most common way to do this is self evaluation, in addition to that 

there is self reporting, analysis based method and COSO. In addition to the methods the study 

has shown that further decisions, such as a definition of the purpose, if a consultant should be 

acquired and if the management accounting division should be engaged, must be made. The 

thesis shows that all methods can be made effective but the process should be seen from a 

broader perspective and considerations must be taken to company prerequisites. Furthermore, 

verification was one of the most important factors in the evaluation process. 

Keywords: Internal control, Swedish code for corporate governance, COSO, verification, 

evaluation 
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Förord 
Efter en vårtermin med hårt men lärorikt arbete ser vi nu slutet på uppsatsskrivandet och 

därmed våra ekonomiska studier vid Linköpings Universitet. Under resans gång har vi fått 

hjälp genom deltagande från många olika håll och vi vill rikta vårt tack till de respondenter 

som ställt upp på intervjuer alternativt besvarat vår survey-undersökning. Ett särskilt tack till 

Eva, Pernilla, Maria och Kaj på Posten AB som bidragit med värdefull information, goda råd 

och stöd i arbetet.  

 

Ett stort tack till er alla, ert bidrag har varit ovärderligt! 

 

Ulrika Andersson & Anna Heijdenberg 

Linköping, 25 maj 2008  
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1. Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera en inledning till studien. Först ges en allmän 

bakgrund till ämnet om de skandaler som inträffat och de regelverk som sedermera växt fram. 

Därefter beskrivs den interna kontrollen i Svensk kod för bolagsstyrning och vidare studiens 

problemfrågor och syfte. För att studien inte ska bli för omfattande gör vi sedan en 

avgränsning och presenterar tänkt målgrupp. Avslutningsvis i kapitlet redogör vi för 

uppsatsens fortsatta upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 

En aktiemäklare på den franska banken Société Générale har gjort sig skyldig till världens 

hitintills största banksvindel. Detta genom att ha dolt sina spekulationer om en stigande 

aktiekurs med fiktiva affärer och på så sätt spekulerat bort 46 miljarder kronor. En av 

bankcheferna säger att mäklaren passerat fem säkerhetsnivåer och Frankrikes president, 

Nicolas Sarkozy, uttalade sig om att det i Société Générale är en intern kris. (di.se, A) Den 

franske presidentens medarbetare, Raymond Soubie, uttryckte att summan mäklaren satt på 

spel var värd mer än hela Société Générale och påpekade att det måste ställas frågor om 

banksystemens interna kontroller (di.se, B). Banken, som av derivatmarknaden Eurex tidigare 

blivit varnad, får stark kritik för säkerhetsarbetet (di.se, C).  

 

Den ovanstående bedrägeriskandalen i Société Générale är ett exempel på när den interna 

kontrollen brister. Detta leder inte enbart till att banken gör förluster, utan även till att 

allmänhetens förtroende minskar. Under de sista decennierna under det förra årtusendet 

vidgades marknaden för många aktörer. Flertalet reformer, såsom avregleringar, genomfördes 

för att marknaderna skulle öppnas, konkurrensen vidgas och bättre premisser skulle skapas för 

näringslivet. (Lundgren, Edqvist & Wallgren, 2007) Samtidigt har det skett enorma framsteg 

inom den tekniska utvecklingen, bland annat inom IT, som leder till nya förutsättningar och 

möjligheter för företagarna och samhällets medborgare (Tson Söderström et al., 2001).  

 

Förtroende är en viktig faktor för att välstånd och tillväxt skall nås. I Sverige berörs 

näringslivet av förtroendeaspekter i många sammanhang. En företeelse som lett till minskat 
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förtroende för näringslivet är att ett antal av Stockholmsbörsens största bolag har genomlidit 

ekonomiska kriser som bland annat varit en följd av att bolagen har misskötts och att 

kontrollen över bolagen varit bristande. Även bedrägerier och bokföringsbrott har 

förekommit. (SOU 2004:47) 

 

Société Généraleskandalen är bara ett exempel på skandaler härrörande från brister i den 

interna kontrollen. Utöver skandaler av internt slag finns det även ett flertal externa skandaler 

där företagets ställning gentemot omvärlden kan anses utgöra det största problemet. Ett av de 

mest uppmärksammande fallen är från USA år 2001, då Enron-skandalen uppdagades. Genom 

att inkludera vissa intäkter och tillgångar i koncernens resultat men samtidigt exkludera 

kostnader och skulder för att generera dessa skapades ett bättre resultat än vad som egentligen 

var fallet. (Benston & Hartgraves, 2002) Anställda och placerare förlorade pengar, som de 

förmodligen aldrig hade investerat i bolaget om de hade haft full kännedom om verkligheten 

(Deegan & Unerman, 2006). Att koncernens redovisning godkänts av revisionsorganisationen 

Arthur Andersen var vidare anmärkningsvärt och förtroendet för revisionsbolaget sjönk 

drastiskt. Som en följd av detta fick Arthur Andersen likvidera hela sin verksamhet. (Strategic 

Direction, 2007) Andra redovisningsskandaler som uppdagades ungefär samtidigt var 

WorldCom, Adelphia och Tyco i USA samt Mannesmann och Parmalat i Europa. En gallup-

undersökning gjord i juli 2002 visar att förtroendet för de amerikanska storföretagen hade 

hamnat på sin lägsta nivå på drygt tjugo år. (SOU 2004:47)  

 

1.1.1 Olika regelverks framväxt 

Med bakgrund i dessa skandaler har det under de senaste åren tillkommit en hel del regelverk 

inom bolagsstyrningsområdet. Corporate governance, eller bolagsstyrning som det heter på 

svenska blev ett högaktuellt ämne. (SOU 2004:47) Dock måste påpekas att debatten kring 

corporate governance inte var någon nyhet i och med skandalerna, redan runt 1930-talet 

startade diskussionen om effekten av den ägarstruktur med spritt ägande, som sedan 1800-

talets slut var den rådande i det amerikanska näringslivet (Skog, 2005). Den nuvarande 

amerikanska lagstiftningen utvecklades av Paul Sarbanes och Michael Oxley och resulterade 

så småningom i Sarbanes-Oxley Act,1 vilken började gälla från och med 30 juli 2002 

                                                 
1 SOX 
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(sec.gov). Vad som bör poängteras och förtydligas är att arbetet med SOX var påbörjat redan 

innan skandalerna uppdagades, men påskyndades till följd av dessa. På den amerikanska 

marknaden är SOX obligatorisk, då både stora som små organisationer noterade på 

amerikanska börser ska följa SOX:s regelverk (soxlaw.com). 

 

Även i Europa har regelverket utvecklats och det var i Storbritannien som den europeiska 

corporate governance-debatten påbörjades. Som ett led i debatten tillsattes en kommitté, 

genom ett initiativ från det brittiska näringslivet, för att föreslå förbättringsåtgärder av det 

brittiska corporate governance-systemet. Kommitténs arbete resulterade i Cadbury-rapporten 

och de drivkrafter som låg bakom denna var främst en ökad spridd ägarstruktur samt ett antal 

skandaler som uppdagades i brittiskt näringsliv under 1980-talets slut. (Skog, 2005) Syftet 

med rapporten var att kräva förändringar och därmed stärka förtroendet på marknaden. Detta 

förtroende hade blivit skadat efter bland annat missvisande ekonomisk rapportering och ett 

ineffektivt styrelsearbete. (Reinius, 2004) 

 

Framtagandet av Cadbury-rapporten var ett första steg mot att införa koder för bolagsstyrning 

i Europa (Reinius, 2004). Den kod som togs fram i rapporten var inte någon skärpt 

lagstiftning utan skulle snarare utgöra ett komplement till befintliga regelverk och bolagen 

fick själva välja om de skulle följa Cadbury-koden eller deklarera sin avvikelse. Cadbury-

koden har sedan den presenterades 1992 vidareutvecklats och nya rapporter har byggts på den 

ursprungliga versionen. Cadbury-koden utgör fortfarande stommen i Storbritanniens corporate 

governance-reglering och ligger till grund för många av de krav som numera finns på 

noterade brittiska bolag i The Combined Code2. (Skog, 2005) För att bolag ska veta hur de ska 

tillämpa The Combined Code återges en vägledning för regelverket i Turnbull-rapporten 

(FAR Förlag, 2006).  

 

Corporate governance-kulturen utvecklades alltså på olika håll i USA och Storbritannien. 

Dessa länder liknar varandra så till vida att båda är anglosaxiska, med ett för bolagen ganska 

spritt ägande. Om blicken läggs på Europa är skillnaden i ägarstruktur mellan Storbritannien 

och Kontinentaleuropa desto större. Som nämndes ovan är ägarstrukturen i Storbritannien i 

mångt och mycket ganska utspridd medan det i andra delar av Europa är ett mer koncentrerat 

                                                 
2 Framarbetad av Committee of Corporate Governance 
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ägande. Att ägandet skiljer sig åt har lett till att de regler som finns i övriga Europa till viss 

del skiljer sig från de regler som finns i Storbritannien. Däremot finns det tecken som numera 

påvisar en trend till ett mer utspritt ägande även utanför Storbritanniens gränser. Även om 

ägarstrukturen skiljer sig åt mellan Storbritannien och Kontinentaleuropa har Cadbury-

rapporten fått ett stort genomslag utanför Storbritanniens gränser och ligger till grund för 

många nationers corporate governance-koder. (Skog, 2005) 

 

Även internationella koder har växt fram, ofta tack vare det privata näringslivet. OECD3 har 

utarbetat Pinciples of Corporate Governance och The Commonwealth Association for 

Corporate Governance Guidelines har tagits fram av det brittiska samväldet. 

(StyrelseAkademin, 2003) Diskussioner har även förts av EU gällande huruvida en homogen 

bolagsstyrning skall implementeras inom Europa. För tillfället har det beslutats att någon 

gemensam reglering inte ska föreligga, utan varje land får skapa sina egna regler. (Sevenius, 

2007) En översikt gjord av European Corporate Governance Institute visar att det i mars 2006 

fanns 169 koder utspridda i 55 olika länder. Utöver detta fanns det ytterligare ett tiotal koder 

från globala organisationer. (bolagsstyrning.se, A) 

 

1.1.2 Det svenska regelverkets framväxt 

I takt med att regleringar för bolagsstyrning växte fram runt om i världen skapades även ett 

intresse och en önskan om en kod i Sverige. Den svenska utvecklingen av corporate 

governance hamnade i ett nytt stadium då Kodgruppen i december 2004 tog fram Svensk kod 

för bolagsstyrning4 (FAR Förlag, 2006). Arbetet med Koden bestod av två etapper. I den 

första arbetades ett förslag fram av representanter från Förtroendekommissionen5 och svenskt 

näringsliv, den så kallade kodgruppen. Detta förslag blev sedan föremål för remissbehandling 

och en debatt. I nästa etapp vidtog, en av regeringen tillsatt kommitté med ungefär samma 

representanter som från den tidigare arbetsgruppen, arbetet med framtagandet av Koden. 

(SOU 2004:130) 

 

                                                 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development  
4 ”Koden” 
5 Förtroendekommissionen är ett offentligt organ som fått i uppgift från regeringen att ta fram förslag för 
bolagsstyrning (Sevenius, 2007). 
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Arbetet mynnade ut i att alla bolag noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt de bolag med 

ett marknadsvärde överstigande tre miljarder SEK noterade på O-listan från och med första 

juli 2005 skulle tillämpa Koden. Därutöver fick övriga bolag själva välja om de vill praktisera 

Koden eller inte. (Mannheimer Swartling advokatbyrå, 2006) Stockholmsbörsens A- och O-

lista har numera tagits bort och ersatts av den Nordiska listan där bolagen från och med den 

andra oktober 2006 delas in i tre segment; Large Cap, Mid Cap och Small Cap6. 

(omxgroup.com, A) Även efter att listorna bytts ut är det bolag med ett marknadsvärde 

överstigande tre miljarder SEK som ska tillämpa Koden. 

 

Även om Koden som sådan är ett framsteg inom bolagsstyrning var Sverige inte helt utan 

regler innan Koden tillkom. Tidigare låg aktiebolagslagen till grund för mycket av 

bolagsstyrningen i Sverige och flertalet av de bestämmelserna har numera införlivats i Koden. 

Utöver aktiebolagslagen fanns även en förhållandevis betydande självreglering genom 

exempelvis de noteringskrav och noteringsavtal som Stockholmsbörsen tillämpade samt de 

regler som stod skrivna i FAR. Syftet med att införa en gemensam kod var att få en klarare 

bild av vad som är god svensk sed för bolagsstyrning och vidare fanns en målsättning om att 

inom vissa områden skapa en högre nivå än vad nuvarande praxis förespråkade. (SOU 

2004:130) 

 

1.2 Problematisering 

Bolagsstyrning handlar i grunden om huruvida bolag, med ledningen åtskild från ägandet, 

ändock kan drivas i enlighet med ägarnas intressen (bolagsstyrning.se, B). En väl fungerande 

bolagsstyrning ger förutsättningar för ökat förtroende hos kapitalmarknadens aktörer, såsom 

kreditgivare, leverantörer samt aktieägare och kan därigenom även öka bolags möjlighet till 

kapitalförsörjning. Ett sätt för bolag att skapa förtroende är att kontinuerligt försäkra sig om 

att den interna kontrollen är god. Vikten av intern kontroll har varit en av grundstenarna när 

nya regler för bolagsstyrning tagits fram. (FAR Förlag, 2006) Vidare är den interna kontrollen 

till för att uppfylla ett av externredovisningens krav, vilket är tillförlitlighet.  

 

                                                 
6 Large Cap: bolag med ett börsvärde överstigande 1 miljard euro. Mid Cap: bolag vars börsvärde ligger mellan 
150 miljoner och 1 miljard euro. Small cap: bolag med ett börsvärde understigande 150 miljoner euro.  
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1.2.1 Intern kontroll i Svensk kod för bolagsstyrning 

I Koden fokuseras den interna kontrollen avseende de finansiella rapporterna i ett eget avsnitt7 

(FAR Förlag, 2006). I en artikel i tidningen Balans (Precht, 2006) uttrycker revisorerna 

Enlund och Mårtensson att de flesta områden som berörs av den svenska Koden är bra 

föreskrivna och enkla att införa. Detta anser de dock inte gälla för avsnittet om den interna 

kontrollen avseende de finansiella rapporterna. 

 

Enligt avsnittet 3.7 i den ursprungliga versionen av Svensk kod för Bolagsstyrning, vilken 

behandlar intern kontroll och internrevision, är det styrelsens uppgift att se till att 

tillfredställande intern kontroll råder. Styrelsen skall kontinuerligt utvärdera bolagets system 

för intern kontroll, samt lämna rapporter årligen (SOU 2004:130). Detta är vad som föreskrivs 

i Koden och det är denna knapphändiga information som de båda revisorerna anser vara ett 

problem. De kortfattade riktlinjerna kring den interna kontrollen riskerar att leda till att 

oklarheter uppstår då bolagen inte vet hur de ska utföra sitt internkontrollsarbete. Vidare anser 

de att det är positivt att en diskussion kring den interna kontrollen förs, dock får inte all kraft 

från bolagen och dess styrelser förflyttas från verksamheten till att enbart kontrollera 

efterlevnad av olika regler. Vad som är av vikt är att den kontrollstruktur som finns ska vara 

effektiv samt att bolagen verkar utifrån en acceptabel risk. Att ordning och reda ska råda är 

ledning och ägare överens om, dock finns skiljaktigheter hos dessa parter om hur omfattande 

arbetet ska vara. De båda revisorerna önskar mer konkreta riktlinjer och Mårtensson tror 

eventuellt att en övervakningspanel, som bedömer internkontrollrapporter, i framtiden 

kommer att införas. (Precht, 2006)  

 

1.2.2 Förändringar 

I den ursprungliga versionen av Koden skulle dels en rapport lämnas angående hur den 

interna kontrollen är organiserad och dels skulle ett uttalande göras över hur väl den interna 

kontrollen, under det senaste räkenskapsåret, fungerat. Den femte september 2006 gav 

Kollegiet8 ut en tillämpningsanvisning vilken delgav att uttalandet över hur väl den interna 

kontrollen fungerat numera är frivilligt. (Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 2006) I 

dagsläget räcker det alltså med att enbart göra en beskrivning av hur den interna kontrollen är 
                                                 
7 Bilaga 1, Svensk kod för Bolagsstyrning, avsnitt 3.7  
8 Kollegiet för Svensk bolagsstyrning vilket är ett organ som har till uppgift att vårda och vidareutveckla koden. 
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organiserad, utan uttalande om hur bra den fungerat. Vidare är numera revisorsgranskningen 

utav denna rapport frivillig. (Malmeby, 2006)  

 

Från och med första juli 2008 kommer fler bolag att omfattas av Svensk kod för 

bolagsstyrning. Tremiljardersspärren plockas bort och därmed kommer även mindre noterade 

bolag att omfattas av Koden, vilket leder till ett tredubblat antal företag som påverkas. 

(kpmg.se, A) Utökningen av bolag var ett av skälen till att det den första februari 2008 lades 

fram ett förslag på en reviderad bolagskod9 (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2008). 

Antalet regler i den nya Koden är färre än tidigare då enbart 43 regler presenterades till 

skillnad mot nuvarande 69. Anledningen till reduceringen av antalet regler var att slippa vissa 

överlappningar mot andra föreskrifter samt att göra Koden mer lättöverskådlig. För de stycken 

som behandlar den interna kontrollen och internrevisionen behålls vissa delar intakta medan 

andra anpassas till den nuvarande lagstiftningen eller bakas ihop i inledningen till kapitlet. 

Den slutliga Koden skall presenteras femte juni 2008 och beräknas träda i kraft första juli 

2008, samtidigt med förändringen i omfattningen av antalet bolag. 

(bolagsstyrningskollegiet.se) 

 

1.3 Problemställning 

Juryn10 i tävlingen ”Bästa Bolagsstyrningsrapport 2006”11 anser att många rapporter angående 

den interna kontrollen är otydliga. Anledningen är att arbetet med den interna kontrollen i 

flertalet bolag inte är tillräckligt utvecklat för att kunna möjliggöra en utvärdering, i enlighet 

med Kodens kriterier för återrapportering till styrelsen. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 

2007) Dessutom uttrycker ett av de stora revisionsbolagen följande på sin hemsida; 

”Beskrivning och utvärdering av intern kontroll över finansiell rapportering har blivit ett 

krav, många organisationer idag saknar fullvärdiga lösningar” (kpmg.se, B). 

 

Att arbetet med den interna kontrollen är viktigt men inte tillräckligt utvecklat och att 

fullvärdiga lösningar saknas, framkommer bland annat i tävlingen om bästa 
                                                 
9 ”Förslag till reviderad svensk kod för bolagsstyrning”, framtagen av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. 
10 Bland juryns sex medlemmar återfanns befattningar såsom styrelseledamot och styrelseordförande i ledande 
bolag samt revisor. 
11 Detta är en tävling som Öhrlings PricewaterhouseCoopers anordnar varje år. Tävlingen syftar till att främja 
den svenska utvecklingen av god bolagsstyrning. Juryn utgår från ansatser som enskilda bolag tillämpar och vill 
få fram modeller för en Best Practice inom området. 
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bolagsstyrningsrapport samt i ovanstående citat. Betydelsen av arbetet kan ses dels ur ett 

externt perspektiv; för att skapa förtroende och dels ur ett internt perspektiv; för att säkerställa 

bolagets arbete och vidare den finansiella rapporteringen. Bedrägeriskandalen i Société 

Générale är ett aktuellt exempel och visar än en gång vikten av den interna kontrollen.  

 

Vad som behöver undersökas är hur bolag kan gå tillväga för att beskriva och utvärdera den 

interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i syfte att tillmötesgå de krav som 

ställs inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning. I och med att antalet företag som berörs 

utav Koden ökar drastiskt till sommaren 2008 samt att det inte finns några konkreta metoder 

för hur företag ska gå tillväga, när de ska utvärdera den interna kontrollen, anser vi att det 

finns ett behov av riktlinjer och förslag på hur detta kan gå till.  

 

Det är viktigt att få en balans mellan nyttan med den interna kontrollen och kostnaden för att 

nå upp till denna, samtidigt som uppställda regler måste följas. Det här gäller inte enbart för 

de nya företag som kommer att omfattas av Kodens bestämmelser utan även i allra högsta 

grad för de bolag som redan nu tillämpar Koden. Vad kan då göras från bolagens sida för att 

utvärdera den interna kontrollen och därigenom skapa förtroende samt på lång sikt vara 

slagkraftiga?  

 

Våra frågor är följande: 

• Vilka metoder i svenska bolag används för att kartlägga och verifiera intern kontroll 

avseende de finansiella rapporterna enligt Svensk kod för bolagsstyrning? 

• Hur effektiva är de olika metoderna? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att göra en beskrivning och en analys av svenska företags val av metod 

och verifiering av intern kontroll med avseende på de finansiella rapporterna, i enlighet med 

Svensk kod för bolagsstyrning. 
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1.5 Avgränsningar 

För att göra en begränsning, med hänsyn till omfång och tid för att skriva och samla in 

material, har vi varit tvungna att utesluta vissa områden. Vi har valt att enbart fokusera på 

beskrivning och utvärdering av den interna kontrollen vad gäller den finansiella 

rapporteringen. Därmed undersöker vi inte de övriga delar som företagen måste uppfylla 

enligt Koden.  

 

1.6 Målgrupp 

Den målgrupp vi vänder oss till är främst de företag som redan nu berörs av Koden, däribland 

Posten, vilken är en konkret organisation som vi har haft förmånen att närmare studera för vår 

empiriska undersökning, samt de mindre företag som även de kommer att beröras av Koden 

till sommaren. Uppsatsen är tänkt att vara ett stöd och en inspirationskälla för dessa bolag. 

Andra målgrupper är studenter, lärare, ekonomer och andra intresserade som vill få reda på 

mer om intern kontroll med avseende på de finansiella rapporterna i enlighet med Svensk kod 

för bolagsstyrning.  
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Figur 1; Uppsatsens fortsatta disposition 

 

2. METOD 

3. INTERN KONTROLL 

4. UTVÄRDERING AV 

INTERN KONTROLL 

7. SLUTSATS 

I uppsatsens andra kapitel presenteras metodval, 

tillvägagångssätt samt studiens trovärdighet. 

Här presenteras COSO-ramverket, FAR och Svenskt 

Näringslivs vägledning, en möjlig arbetsmodell samt 

en studie om två utvärderingsverktyg.  

I detta kapitel förenas i en diskussion den insamlade 

empirin med den teoretiska referensramen.  

Här presenterar vi det empiriska materialet vi samlat 

in genom intervjuer, survey-undersökning samt 

genom att undersöka Postens tillvägagångssätt.  

Kapitlet redogör för begreppet intern kontroll och 

varför det är viktigt samt dess betydelse i Svensk 

kod för bolagsstyrning.  

Här redogör vi för de slutsatser vilka studien 

resulterat i, ett tänkbart tillvägagångssätt och vidare 

ges förslag till framtida studier. 

6. ANALYS 

5. ERFARENHETER OCH 

KONKRETA 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
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2. Metod 

Detta kapitel syftar till att ge en förståelse för hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 

studie. Vi redogör dels för hur arbetet har fortskridit och dels vilka val vi gjort, bland annat 

ges en introduktion av den kvalitativa ansatsen vilken den fortsatta undersökningen främst 

utgår från. Därefter görs en genomgång av empiriinsamlingen i form av hur intervjuer och 

survey-undersökning utförts. Vidare skildras hur vi valt att behandla den insamlade empirin 

och slutligen diskuteras uppsatsens trovärdighet.   

 

2.1 Sammanfattning av tillvägagångssätt 

För att på bästa sätt ge en förståelse till hur vi genomfört den här studien kommer först en 

summering av vårt tillvägagångssätt att presenteras nedan. Därefter följer en mer ingående 

beskrivning av tillvägagångssättets olika delar under separata avsnitt. 

 

För att genomföra vår studie började vi med att studera området vilken uppsatsen skulle utgå 

ifrån, genom att läsa artiklar, böcker och annat material som berörde intern kontroll, 

bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning etcetera. Efter att vi läst in oss på området och 

fått en uppfattning om vad vi ämnade studera stod vi inför valet av insamlingsmetod till 

empirin. Vi ville veta vilka tillvägagångssätt som nyttjades av bolag när de arbetade med den 

interna kontrollen.  

 

För att få insikt i hur svenska bolag genomför sin beskrivning och utvärdering av den interna 

kontrollen samt för att få expertutlåtanden om hur bolag kan gå tillväga valde vi att 

genomföra både en survey-undersökning samt flertalet intervjuer. Inledningsvis skedde dock 

den empiriska insamlingen genom att vi tog del av det material och den metod som Posten 

använder för att kartlägga och verifiera sin interna kontroll. Posten är ett av de bolag som 

tillämpar Koden och dagligen berörs av frågor rörande intern kontroll. Att använda bolaget 

som studieobjekt möjliggjorde för oss att få insikt i en konkret organisations arbetssätt. När 

Postens material hade analyserats från vår sida genomfördes intervjuer för att därigenom 

tillförskaffa oss expertiskunskap inom området. Nästa steg var att utforma en enkät med 

utgångspunkt i dels Postens material och dels intervjuerna. Denna enkät skickades sedan ut 
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till de bolag vilka i dagsläget tillämpar Koden. Dessa tre källor; survey-undersökning, 

intervjuer och konkret organisation ansåg vi skulle bidra till en omfattande bild av ämnet ur 

ett flertal perspektiv. Parallellt med insamlandet av det empiriska materialet söktes 

användbara teorier för att kunna besvara det uppställda syftet. I takt med att materialet började 

strömma in påbörjades även en analys och så småningom drogs slutsatser ur denna. 

 

2.2 Utformning av studien 

Innan studien tog vid var vi tvungna att reflektera över lämpliga ansatser att tillämpa. Med 

detta inbegreps bland annat på vilket sätt vi valt att angripa teori och empiri.  

 

2.2.1 Val av ansats 

Då studiens syfte är att göra en beskrivning och en analys av svenska företags val av metod 

och verifiering av intern kontroll med avseende på de finansiella rapporterna, föll valet av 

ansats på hur vi ansåg att detta på bästa sätt skulle kunna undersökas. Vi har valt att tillämpa 

en kvalitativ ansats, dock med kvantitativt inslag, för att ha möjlighet att göra en så 

djupgående beskrivning av området som möjligt (Repstad, 2007). Då vår önskan var att 

skildra metoder och angreppssätt för att beskriva och utvärdera den interna kontrollen ur 

flertalet perspektiv ansåg vi denna ansats vara bäst lämpad.  

 

Som nämnts ovan har vi studerat hur den interna kontrollen fungerar och kan verifieras ur ett 

antal perspektiv. Det första var att få ta del av hur den interna kontrollen går till och fungerar 

på Posten. Ett annat perspektiv var att fråga representanter från revisionsbolag samt 

Ekonomistyrningsverket och Kollegiet vilka tillvägagångssätt som finns för att beskriva och 

utvärdera den interna kontrollen. Därefter har vi belyst den interna kontrollen från ett vidare 

perspektiv då en survey-undersökning, utav ett flertal bolag som tillämpar Koden, utförts. 

 

Som Repstad (2007) uttrycker skildrar det kvalitativa angreppssättet ”det som finns” och det 

görs på ett mångsidigt sätt. Som beskrivits ovan är detta angreppssätt centralt i vår studie, ty 

vår avsikt har varit att beskriva och kategorisera det undersökta. Således ligger inte 

tyngdpunkten i frekvensen av hur ofta något påträffas, vilket är tongivande i det kvantitativa 

angreppssättet. De intervjuer och enkäter vi har genomfört samt det material vi fått från 
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Posten har sammanfattats utav oss som undersökare för att kunna vara användbart. Att det är 

texten som är det viktiga, snarare än siffror och tal, är ytterligare ett kännetecken för den 

kvalitativa metoden. (Repstad, 2007) 

 

Eftersom vi har valt att studera den interna kontrollen genom att fördjupa oss i den metod som 

Posten använder, intervjua personer inom området samt göra en survey-undersökning bland 

ett flertal företag, använder vi oss utav både kvalitativa och kvantitativa data. Styrkan med det 

här tillvägagångssättet, så kallat triangulering, där vi hämtar in data från flera källor, är att 

underlaget blir bredare samt att trovärdigheten i slutsatserna stärks. Det som dock kan 

påpekas och som är en nackdel är det omfattande material som vi har behövt bearbeta och 

tolka. (Repstad, 2007) Orsaken till att vi, som till största delen utför en kvalitativ studie, även 

använder oss av kvantitativa metoder vid informationsinsamlingen, är till viss del för att vi 

bedömer undersökningens djup och bredd ej bli tillräcklig med tillämpning av enbart 

kvalitativa metoder (Bryman, 1997).  

 

2.2.2 Angreppssätt 

Vid utformning av studier förs emellanåt diskussionen om det är empirin som är utgångspunkt 

för teorin eller vice versa (Bryman, 2004). När vi utarbetat vår studie har vi varken utgått 

enbart från teorin eller enbart från empirin. Den förkunskap vi hade sedan tidigare samt att vi 

började med att läsa in oss på området har styrt vårt fortsatta upplägg samt val av frågor och 

syfte. Samtidigt har den empiri vi samlat in reglerat vad för slags teorier som är lämpliga och 

den exakta formuleringen av syftet. Vi har som Bryman (2004) beskriver tillämpat den 

iterativa strategin, det vill säga pendlat fram och tillbaka mellan teori och data. Detta kan även 

tydliggöras i den aspekten att vi, efter intervjuerna var gjorda, tagit tillvara möjligheten att 

återkomma till respondenten för ytterligare datainsamling efter att en teoretisk reflektion över 

redan insamlade data gjorts (Bryman, 2004).  

 

2.3. Intervjuer 

Totalt sett har sex intervjuer genomförts. Urvalet av intervjupersoner samt hur intervjuerna 

genomfördes förklaras nedan. 
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2.3.1 Urval 

Redan i det initiala skedet då vi började fundera över vår empiriinsamling ansåg vi det 

lämpligt, för att få en så mångsidig bild som möjligt, att genomföra ett flertal intervjuer. Vid 

urvalet av respondenter har vi utgått från ett antal kriterier. För det första ville vi ha personer 

vilka var väl insatta i ämnet, vidare ville vi få möjlighet att belysa materialet från flera olika 

vinklar. Således har vi tillämpat något som Bryman (2004) kallar ändamålsenligt urval. Det 

ändamålsenliga urvalet går ut på att vi som undersökare har baserat vårt urval på personer 

som vi anser är relevanta för undersökningens frågeställning och att vi ur den aspekten finner 

dem lämpliga att intervjua (Bryman, 2004).  

 

Vår första tanke var att revisionsbolagen kontinuerligt arbetar med frågor rörande den interna 

kontrollen och att de därför skulle vara lämpliga att intervjua. Det finns ett flertal 

revisionsbolag i Sverige och vi valde att kontakta fyra av de största12. För att komma i kontakt 

med lämplig person i tre av revisionsbolagen använde vi oss av tips vi fått från Posten. Dessa 

kontaktades via e-post och vi frågade om de, eller någon annan lämplig kollega, var 

intresserad av att ställa upp på en intervju. Vad gällde det fjärde revisionsbolaget skickades, 

efter ett tips från en annan respondent, ett mail till en respondent där med samma fråga som 

till de övriga bolagen. Alla bolag svarade positivt på vår förfrågan, vilket möjliggjorde 

intervjuer med representanter från samtliga fyra revisionsbolag. 

 

Då vi ville få ytterligare ett perspektiv, förutom revisorernas, valde vi att även kontakta några 

andra organisationer. Först kontaktades Kollegiet för svensk bolagsstyrning vilket är ett organ 

som har till uppgift att vårda och vidareutveckla Koden. Inom ramen för detta urvalskriterium 

kontaktades även Ekonomistyrningsverket, vilka meddelar föreskrifter till förordningen om 

intern styrning och kontroll. De mail som skickades till representanter inom dessa 

organisationer innehöll samma fråga som ovan till revisionsbolagen och svaren från de 

kontaktade föll sig enbart positiva. 

 

                                                 
12 KPMG, Ernst & Young, Deloitte och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
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Efter att den första kontakten var gjord med de sex utvalda organisationerna bokades tider för 

intervjuerna. Vid kontakterna med respondenterna13 har syftet med intervjun tydliggjorts och 

deras roll för uppsatsen förklarats. 

 

2.3.2 Genomförande 

Intervjuer handlar om samspel mellan den intervjuade och den som intervjuar (Lantz, 2007). 

Vi har föredragit personliga besök, framför telefonintervjuer, då vi anser det lättare att få en 

mer naturlig dialog. Dock är vi medvetna om att risken för intervjuareffekter, det vill säga att 

den intervjuade påverkar den som utför intervjun och tvärt om, alltid finns (Lantz, 2007). 

Genom att vara medvetna om att risker som denna föreligger samt att vi haft det i beaktande 

vid intervjuerna är vår önskan att vi har kunnat minimera risken. Vidare har vi eftersträvat att 

vara i en, för den intervjuade, så naturlig miljö som möjligt, och därför har vi låtit 

respondenten utse plats. 

 

För att säkerställa att vi inte missat något har vi valt att, efter medgivande från 

respondenterna, spela in intervjuerna på band. Samtidigt har vi fört anteckningar, dels för att 

vara på den säkra sidan ifall den tekniska utrustningen inte skulle fungera och dels för att 

efteråt på ett snabbt sätt kunna få en överblick över vad som sagts. Fördelen med att spela in 

intervjuerna är att allt material finns kvar vilket gör att en återgång till vad som sagts i ett 

senare skede är möjligt (Bryman, 2004). Dessutom har vi kunnat koncentrera oss på att vara 

så närvarande som möjligt under intervjuerna och lyssnat på vad respondenterna sagt (Lantz, 

2007). En risk som vi vet förekommer vid inspelning av intervjuer är att den intervjuade kan 

reagera negativt och därmed svara återhållsamt. Detta fenomen uppmärksammas även utav 

många författare, däribland Bryman (2004). Vi tror dock inte att denna risk föreligger i vårt 

fall då frågorna inte direkt berör den intervjuade som person, dessutom fick vi intrycket att de 

intervjuade var väldigt professionella till sin karaktär. Efter att materialet transkriberats och 

sammanställts skickades texten tillbaka till de intervjuade för att tillförsäkra dess innehåll. 

Efter önskemål från vissa respondenter, har det i studiens empiriska avsnitt, inte angetts 

vilken respondent som uttryckt vad. Vi har istället valt att skildra svaren i sammanvävd form 

för att därigenom förhoppningsvis få djupare svar. 

                                                 
13 Bilaga 2, Intervjurespondenter 
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Ett sätt att beskriva vår intervjuteknik är att vi nyttjat ett semi-strukturerat tillvägagångssätt, 

detta då vi hela tiden strävat efter att vara flexibla i vår intervjuprocess. Därav har vi inte 

strikt hållit oss enbart till de frågor vi ämnat få besvarade utan följdfrågor har kunnat ställas 

för att få fram rikare och mer detaljerade svar. (Bryman, 2004) Enligt Bryman (2004) är det 

här även ett tillvägagångssätt som går i linje med den kvalitativa ansatsen.  

 

I enlighet med den semi-strukturerade intervjuformen har vi utgått från en lista med vissa 

specifika ämnen och frågor som vi önskat få besvarade (Bryman, 2004). Vi valde att ta fram 

tre olika intervjuguider, som dock innehöll många lika delar, det här för att anpassa oss till 

den organisation som den intervjuade företrädde. Till representanterna från revisionsbolagen 

nyttjades samma intervjuguide14, men till Ekonomistyrningsverket15 och Kollegiet16 

användes, för organisationerna, mer specifika intervjuguider. Dessa intervjuguider har, som 

ovan nämnts, inte varit helt bestämda då även frågor utöver vad som där stod har tagits upp 

allt eftersom intervjuerna fortskridit. Intervjuguiderna har dock hjälpt oss att behandla samma 

områden under de olika intervjuerna samt att ett liknande språk har kunnat användas 

(Bryman, 2004).  

 

För att få så djupa och nyanserade svar som möjligt har vi använt oss av öppna frågor. Vad vi 

har försökt att tänka på och som är viktigt att ha i beaktande när en intervjuguide tas fram är 

att inte ställa ledande frågor samt att försöka att använda ett språk som är relevant för 

respondenten (Bryman, 2004). Då respondenterna är väl insatta i ämnet och behärskar dess 

begrepp såg vi inte språket som något problematiskt. De intervjuguider vi tagit fram hade på 

förhand skickats ut till respondenterna för att de skulle kunna ge mer detaljerade och 

genomtänkta svar vid intervjutillfället. Innan intervjuguiden skickades till respondenterna lät 

vi några civilekonomer läsa igenom den och komma med synpunkter på dess innehåll, det här 

för att eventuella missförstånd med frågorna, vid intervjutillfällena, skulle minimeras.  

 

Vid själva genomförandet av intervjuerna har vi båda deltagit, dock tog den ena en mer 

framträdande roll och ställde de flesta frågorna, medan den andra främst förde anteckningar 

                                                 
14 Bilaga 3, Intervjuguide revisionsbolag 
15 Bilaga 4, Intervjuguide Ekonomistyrningsverket 
16 Bilaga 5, Intervjuguide Kollegiet 
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och kompletterade med frågor efter behov. Anledningen till att båda två var närvarande vid 

intervjutillfällena var att båda skulle få förstahandsinformation samt att minska risken för att 

någon fråga skulle glömmas bort och vidare att risken för misstolkningar skulle minimeras. 

Efter att alla intervjuerna var genomförda kunde vi konstatera att de tog mellan 30 och 90 

minuter. 

 

2.4 Survey-undersökning 

För att få en mer generell bild över vilka tillvägagångssätt som finns och vad företag anser 

viktigt, när det handlar om intern kontroll avseende de finansiella rapporterna, valde vi att 

göra en survey-undersökning bland svenska bolag. I vår undersökning använde vi oss av en 

webbaserad enkät och hur enkäten är uppbyggd, vilka som besvarat denna samt 

undersökningens förlopp beskrivs nedan.  

 

2.4.1 Urval  

Populationen vi använt oss av vid survey-undersökningen inkluderar alla svenska företag som 

i dagsläget omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning17. Vi har således bortsett från 

eventuella utländska bolag som, i brist på egen nationell kod, tillämpar den svenska Koden. 

Eftersom det skulle bli alltför tidskrävande att ta med ytterligare bolag i undersökningen, samt 

även tidskrävande med tanke på språkliga aspekter, ansåg vi att hålla oss till enbart svenska 

företag, som i dagsläget omfattas av Koden, var en rimlig avgränsning.  

 

Vi har även funderat på om de mindre svenska företagen, som först till sommaren kommer att 

omfattas av Koden, skulle vara intressanta att ta med i vår undersökning, men då vi anser att 

bolagen ännu inte har tillräckligt med erfarenhet, valde vi att utelämna dessa. Antalet bolag 

som idag omfattas av Koden är 114 stycken. Det kan tyckas att dessa till antalet är många, 

vilket vi är väl medvetna om, men då vi ville ha en så representativ bild av populationen som 

möjligt samt se vilka metoder som används, ansåg vi det vara av stor vikt att ändock inkludera 

alla dessa bolag i vår undersökning. 

 

                                                 
17 Bilaga 6, Bolag som omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning 
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2.4.2 Genomförande 

För att få reda på vilka bolag som omfattades av Koden letade vi upp en lista med aktuella 

bolag på OMX:s hemsida (omxgroup.com, B). När vi sedan hade fått vetskap om vilka bolag 

som omfattades kontaktades dessa i första hand via telefon och i andra hand via e-post, det här 

för att informera om den kommande enkäten samt att få tag i, för undersökningen relevanta 

personer och dess kontaktuppgifter. Att kontakta alla bolagen var tidskrävande men av allra 

största vikt för att få tag på relevanta respondenter. Önskemålet vi hade avseende 

respondenten i respektive företag var att den skulle vara väl insatt i den interna kontrollen 

avseende den finansiella hanteringen genom att vara i kontakt med den helt eller nästintill 

dagligen. Lämplig respondent var en person med någon form av ekonomiansvar såsom 

controller, internrevisor, ekonomichef eller liknande. Utfallet av respondenter infann sig inom 

de förväntade kategorierna. 

 

Efter att vi ringt runt till alla bolag kunde vi konstatera att vissa valde att tacka nej till 

deltagande, vilket i de flesta fall berodde på att de var mitt uppe i arbetet med att färdigställa 

sin kvartalsrapport. Andra nekande svar berodde bland annat på att ekonomiavdelningen var 

belägen utomlands och att de därmed inte pratade svenska eller att de hade som policy att inte 

deltaga i undersökningar såsom den här. 97 av de 114 kontaktade företagen accepterade ett 

utskick av enkäten och hade som avsikt att försöka besvara denna eller skicka den vidare till 

lämplig kollega.   

 

Frågorna till enkäten har uppkommit genom en växande kunskapsprocess vartefter uppsatsen 

framskridit. När vi arbetat med uppsatsen har vi i olika skeden haft enkäten i baktanke och när 

det sedan var dags att utforma denna var flertalet relevanta områden och frågor redan 

påtänkta. Vi konstruerade en webbenkät18 med både öppna och slutna frågor. I de frågor då vi 

ej såg något mervärde i att lämna frågan öppen valdes en sluten fråga. Det finns dock en 

nackdel med slutna frågor, nämligen att de endast ger begränsad information eftersom 

respondenten enbart kan svara utifrån de variabler vi som undersökare valt (Heiman, 2001). 

Då kravet på verifiering av intern kontroll är inne i ett relativt initialt skede tror vi att de olika 

bolagens metod för att verifiera den interna kontrollen kan se olika ut. Därför ville vi, genom 

att tillämpa öppna frågor, ge utrymme för en beskrivning av det enskilda bolagets modell. De 

                                                 
18 Bilaga 7, Enkät till survey-undersökning 
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öppna frågor vi nyttjat har, till skillnad från de slutna frågorna, möjliggjort att varje 

respondent kunnat ge ett unikt svar på frågan (Heiman, 2001). 

 

Antalet frågor i enkäten, som bolagen skulle besvara, hamnade mellan 10 och 25. 

Anledningen till att antalet skiljde sig åt så pass mycket berodde på om bolagen utvärderade 

den interna kontrollen eller inte. Utifall de inte gjorde det var enkäten konstruerad som så att 

frågor vilka behandlade utvärderingsprocessen exkluderades. 

 

Med tanke på att tid många gånger är en bristvara försökte vi att hålla nere survey-

undersökningens omfång med förhoppning om att på så sätt få fler enkäter besvarade. Den 

webbaserade enkäten skickades ut med ett försättsblad i syfte att introducera respondenten till 

vår studie och med förhoppning om att minska svarsbortfallsfrekvensen. På försättsbladet 

beskrevs vilka företag som ingick i undersökningen samt syftet med denna. Vidare uppgavs 

antalet frågor samt att svaren på dessa skulle behandlas konfidentiellt. Dessutom för att 

minska otydligheter i enkäten lät vi den fiktivt testas innan den stora utskickningen. 

 

När enkäterna väl hade varit ute hos respondenterna ett tag var det dags att göra en första 

översikt över antalet besvarade. I detta skede hade 44 stycken bolag svarat.  För att få så lågt 

bortfall som möjligt valde vi att skicka ut ett antal påminnelser. Den första skickade vi ut efter 

fyra arbetsdagar, den andra efter ytterligare fyra arbetsdagar. När svarsfristen var över kunde 

vi konstatera att vi totalt hade fått in 70 svar. Anledningen till att de 27 bolag som sagt att de 

skulle svara på undersökningen inte svarade tror vi beror på att många bolag var mitt inne i 

kvartalsrapportarbetet och därmed inte haft tid. 

 

2.5 Bearbetning av empirin  

För att bearbeta empirin började vi med att sammanställa och analysera det material vi fått 

från Posten. Efter att materialet från Posten hade analyserats, men innan vare sig intervjuer 

eller survey-undersökning var gjord, funderade vi över vilken arbetsordning som var att 

föredra för oss. Var det att genomföra intervjuerna före survey-undersökningen eller vice 

versa? Med tanke på att vi tidigare inte arbetat inom området valde vi att först genomföra 

intervjuerna för att på detta sätt kunna skapa en djupare och bättre enkät med ytterligare 
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kunskap och förståelse i bagaget. Vidare ansåg vi, genom detta förfarande, att vi ökade våra 

möjligheter till en rik och nyanserad empiriinsamling.  

 

Genom att analysera Postens metod kunde vi i nästa skede nyttja våra kunskaper och därmed 

på bästa sätt utforma en intervjuguide att skicka till de för intervjuerna utvalda personerna. De 

här intervjuerna, tillsammans med underlaget från Posten, hade vi sedan som utgångspunkt 

för den enkät som utformades.  

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet och vi påbörjade arbetet med att 

sammanställa vad som sagts. För att få hanterbarhet över alla svar grupperades underlaget i 

olika kategorier, det här för att sedan kunna arbeta vidare med att hitta mönster och samband. 

När survey-undersökningen var gjord och sammanställningen av den var klar, hade vi enorma 

mängder datamaterial. Svaren från enkäten19 försökte vi passa in i de olika kategorier vi tagit 

fram utifrån intervjuerna. Vid en kvalitativ forskningsansats, vilket vi använder, är det vanligt 

att det empiriska materialet som samlats in är omfattande och av väldigt varierande art. Att 

försöka gruppera datamaterialet i olika fack, såsom vi gjort, och bearbeta underlaget så att det 

blir användbart beskriver även Nylén (2005) som en viktig del av arbetet. De här kategorierna 

användes i det fortsatta arbetet för att kunna göra en beskrivning av företagens metodval för 

att kartlägga och verifiera den interna kontrollen och därmed besvara det för studien uppsatta 

syftet.  

 

2.6. Metodreflektion 

Vid studier bör en reflektion över dess tillförlitlighet göras. För att du som läsare ska kunna 

bedöma vår undersökning förs nedan en diskussion kring val av källor samt trovärdighet. 

 

2.6.1 Källkritik 

För vår studie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Det material vi studerade i 

det första stadiet var uteslutande av sekundär karaktär och bestod främst av böcker och 

artiklar rörande området. De primära data vi nyttjat bestod av intervjuer, enkäter och den 

                                                 
19 Bilaga 8; Diagram till survey-undersökning 
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information vi fått till vårt förfogande från Posten. Vid ett arbete av denna art, där mycket 

material från olika källor samlats in, måste ett kritiskt förhållningssätt av oss som undersökare 

tillämpas. Genom att jobba med att söka flera artiklar eller författare som beskriver samma 

sak har vi försökt att öka trovärdigheten i det som skrivits. (Repstad, 2007) Vi har använt oss 

av olika källor i de fall som gått och vidare för att få relevant material har vi valt att använda 

oss av i tiden aktuella källor, om så varit möjligt.  

 

Vad som är viktigt att tänka på är att mycket av det material som finns är insamlat och skrivet 

för ett annat syfte än just vårt (Patel & Davidson, 2003). Det här har vi hela tiden försökt ha i 

beaktande när vi läst det underlag vi utgått från. Vidare kan värderingar förekomma (Repstad, 

2007) och med hänsyn till detta har vi arbetat med att vara så värderingsfria som möjligt. När 

vi studerat det offentliga materialet har vi, såsom Repstad (2007) förespråkar, försökt 

ifrågasätta vad syftet med den offentliga utgivningen var. (Repstad, 2007) 

 

2.6.2 Studiens trovärdighet 

När det talas om en studies trovärdighet görs detta många gånger i termerna validitet och 

reliabilitet. Validitet avser om det som har mätts också var det som var tänkt att mätas 

(Bryman & Bell, 2005). En undersökning med bristande validitet är opålitlig eftersom den till 

viss grad reflekterar fel aspekter av en situation och därmed kan vi inte lita på våra slutsatser 

om situationen. Begreppet reliabilitet handlar om till vilken grad mätresultat är konsistenta 

och felfria, det vill säga om samma resultat skulle uppnås om undersökningen genomfördes 

vid ett annat tillfälle. Hur pass pålitliga data är påverkar förtroendet för studien. (Heiman, 

2001) Det handlar alltså om att kontinuerligt bearbeta det material som nyttjas genom att 

granska, ifrågasätta och systematisera underlaget (Bryman & Bell, 2005). 

 

De här begreppen, validitet och reliabilitet, förknippas ofta med kvantitativa studier. Många 

forskare hävdar att de inte går att använda när det handlar om kvalitativa undersökningar, 

bland annat på grund av att den sociala kontexten förändras, vilket försvårar att få samma 

resultat vid ett annat undersökningstillfälle. (Bryman & Bell, 2005) Som ett exempel på detta 

är validitet vid utförandet av en kvalitativ studie inte enbart relaterat till datainsamlingen, utan 

god validitet eftersträvas även i samtliga delar av forskningsprocessen (Patel & Davidson, 

2003). För att föra över begreppen till en mer kvalitativ ansats talar exempelvis Guba och 



Koden till den interna kontrollen 
Metod 
 

 

 22 
 

Lincoln (1989) om trovärdighet, som de därefter delar in i komponenterna giltighet, 

tillförlitlighet, konfirmerbarhet och överförbarhet. 

 

Giltighet handlar om i vilken utsträckning undersökningen har fått sina resultat bestyrkta samt 

att den har genomförts i analogi med god praxis (Guba & Lincoln, 1989). Vårt metodkapitel 

syftar till att ge läsaren en förståelse för hur vi har gått tillväga när vi genomfört studien samt 

vilka val vi gjort. Vidare har vi, genom att vi låtit intervjupersonerna läsa igenom det 

sammanställda materialet, fått en verifiering på att inga missförstånd har skett när vi skrivit 

studiens empiri. Den här återkopplingen gav respondenterna möjlighet att tydliggöra och 

korrigera om något skulle ha uppfattats felaktigt från vår sida. Giltigheten i vår studie kan 

även stärkas genom det urval av respondenter som vi använde oss av. Genom att använda ett 

ändamålsenligt urval var samtliga intervjupersoner, enligt oss, relevanta och representativa för 

studiens syfte. Även vad gäller survey-undersökningen lades stor vikt vid att personer som var 

väl insatta i sitt företags interna kontroll skulle genomföra enkäten. Eftersom vi kontaktade 

alla bolag via telefon alternativt e-post och efterfrågat rätt person samt i de flesta fall varit i 

kontakt med denna, anser vi att giltigheten i deras svar stärkts.  

 

Komponenten tillförlitlighet, handlar om i vilken mån de svar som respondenterna gett kan 

anses tillförlitliga (Guba & Lincoln, 1989). Eftersom vi till survey-undersökningen via 

telefon/e-post beskrivit vilka slags kunskaper den svarande personen bör besitta samt vid 

kontakt med intervjurespondenterna talat om syftet med studien anser vi att dessa personer 

totalt sett har kunnat ge oss en övergripande bild av ämnet samt en fördjupad kunskap. Att 

intervjuguider skickades ut innan kan ytterligare stärka studiens tillförlitlighet då berörd 

person innan intervjuns genomförande har kunnat förbereda sig och tänka igenom svar till 

frågorna. Genomförandet med både intervjuer och survey-undersökning möjliggjorde för oss 

att ge en bild av det undersökta ur många synvinklar och därigenom ett försök att minimera 

slumpmässiga tolkningar. Vidare tyder den entydighet som vi sett hos de personer vi pratat 

med på en stärkt tillförlitlighet.  

 

Konfirmerbarhet relaterar till objektivitet. En viss förförståelse finns alltid hos den som 

genomför en undersökning och därmed är det svårt att förhålla sig helt objektiv och inte låta 

egna värderingar spegla det resultat som uppnås (Guba & Lincoln, 1989). Vad vi gjort för att 
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försöka förhålla oss så objektiva som möjligt var att vi redan från första början läste in oss på 

området och därigenom skaffade vi oss en grund att bygga vidare på. Därefter har vi vid 

intervjuerna använt oss av öppna frågor, med den fördelen att det inte är våra värderingar som 

styr vad den intervjuade svarar. Att vi sedan, som tidigare nämts, skickat ut det sammanställda 

materialet till respondenterna, har minskat risken att egna och därmed kanske oriktiga 

tolkningar, av materialet har gjorts. Vidare har den empiri som kommit fram genom 

intervjuerna, det material vi fått från Posten samt den teori vi läst in oss på använts som grund 

för survey-undersökningen. Vid framställningen av enkäten försökte vi hela tiden tänka på att 

inte ställa ledande frågor samt att vid behov lämna frågan öppen så att respektive företags bild 

skulle kunna visas.  

 

Studiens överförbarhet syftar till om det resultat som kommer fram kan generaliseras till 

andra situationer. För att detta skall vara möjligt måste detaljerad information ha samlats in 

samt att denna inte är tagen ur sitt sammanhang. En grundlig redogörelse för hur studien har 

genomförts är också viktigt, det här för att andra personer själva ska kunna bedöma om 

resultatet kan appliceras på en annan situation. (Guba & Lincoln, 1989) Att vi valt att 

genomföra en studie, med alla företag som för tillfället omfattas av Svensk kod för 

bolagsstyrning, anser vi vara en styrka för studien och möjligheten till att överföra resultatet 

på nuvarande samt framtida bolag som omfattas/kommer att omfattas av Koden. Att 

förutsättningar skiljer sig åt mellan olika företag anser vi dock bör tas i beaktande, det här 

gäller aspekter såsom om företaget är stort eller litet, om det är statligt eller privat samt vilka 

grundläggande förutsättningar som föreligger. 

 

Den tanke vi hade från början var inte att hitta en generell metod för hur företagen skall gå 

tillväga för att beskriva och utvärdera sin interna kontroll utan vad vi istället har fokuserat på 

är att beskriva vilka olika metoder och tillvägagångssätt som finns hos de undersökta 

företagen. Därefter har vår strävan varit att i en samlad bedömning skildra vilka styrkor och 

svagheter de olika metoderna har. Till vår hjälp har vi nyttjat de expertutlåtanden som 

intervjuerna mynnat ut i, survey-undersökningens utfall och även använt oss av den teori som 

finns på området.  
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3. Intern kontroll 

För att få en djupare förståelse om vad intern kontroll är och varför det är viktigt kommer vi 

inledningsvis i kapitlet att redogöra för begreppet. Vidare presenteras Svensk kod för 

bolagsstyrning och den interna kontrollen i denna avseende de finansiella rapporterna. 

 

3.1 Betydelsen av intern kontroll 

I inledningskapitlet introducerades begreppet intern kontroll och att det i bolag är viktigt med 

en god intern kontroll. En tillfredställande intern kontroll kan skapa hinder för att bedrägerier 

och felaktigheter sker i företag. Vidare kan ett väl fungerande system för den interna 

kontrollen i slutändan motverka att företag tar ofördelaktiga och förlustbringande beslut. 

Genom att framtagna system kan fånga upp eventuella fel som görs i det dagliga arbetet och 

således fel som kan uppstå i de ekonomiska rapporterna, beslutsunderlagen samt i 

redovisningen, förhindras dessa ogynnsamma beslut. (FAR Förlag, 2006)  

 

Bolags internkontrollsystem har en nyckelroll vad gäller styrning av risker, vilka är 

oundvikliga för att uppfylla organisationens affärsmål. Ett pålitligt internkontrollsystem bidrar 

vidare till att trygga aktieägarnas investeringar och företagets tillgångar. (FRC, 2005) Det här 

sker genom att intern kontroll kan beskrivas som ett styrningsverktyg vilket finns inom 

organisationer. Med hjälp av detta styrningsverktyg kan organisationen dirigeras mot, en för 

företaget, önskvärd position genom att påverka dess beslut och handlingssätt. Tanken är att 

kontrollera de styrverktyg som används för att styra organisationen, det vill säga se till så att 

policys, regler och principer som satts upp för verksamheten följs på ett tillfredställande sätt. 

Hela processen som organisationen bedriver i sin verksamhet måste analyseras och dirigeras 

för att de önskade målen ska nås. Organisationen styrs hela tiden av de krav som finns på den, 

omvärlden samt lagar och förordningar som måste följas. (Haglund, Sturesson & Svensson, 

2005) 

 

FAR Förlag (2006) skriver i sin bok ”Testa den interna kontrollen” att god intern kontroll är 

något som erfordras i varje företag och organisation. En god intern kontroll kan generera 

fördelar till organisationen genom att processerna blir effektivare och att kostsamma fel kan 
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undvikas. Vidare ger en god intern kontroll en mer rättvis information ut till organisationens 

intressenter, vilket i sig genererar ett större förtroende för företaget från deras sida. (FAR 

Förlag, 2006) 

 

Behovet av intern kontroll kommer, vilket nämndes ovan, av de risker som finns som hindrar 

organisationen från att nå de mål vilka satts upp för verksamheten. Alla bolag har olika 

riskbilder och olika scenarion de måste ta hänsyn till. Hela tiden måste nyttan med den interna 

kontrollen vägas mot kostnaden för densamma. Vidare motverkar en god intern kontroll att fel 

sker i den fortlöpande verksamheten, fel som i slutändan kan ge konsekvenser för företaget 

genom en felaktig redovisning och eventuellt även ekonomiska förluster. (FAR Förlag, 2006) 

Ofta handlar inte den interna kontrollen om att helt och hållet eliminera de risker som finns 

utan snarare om att kontrollera och hantera dem samt vidare bestämma önskad risknivå (FRC, 

2005). 

 

I Turnbull-rapporten beskrivs att det interna kontrollsystemet skall vara inkluderat i drivandet 

av företagets verksamhet och bilda en del av dess kultur. Dessutom ska det ha förmågan att 

reagera snabbt för att undvika risker som uppstår från faktorer inom bolaget samt förändringar 

i den omkringliggande affärsmiljön. Vidare skall systemet inkludera procedurer som 

möjliggör rapportering direkt till lämplig ledningsnivå, om någon betydande kontroll brister 

eller om svagheter identifieras, tillsammans med detaljer över vilka handlingar som kan göras 

för att korrigera dessa. (FRC, 2005) 

 

För att få ytterligare förståelse för intern kontroll och varför det är viktigt beskrivs nedan ett 

antal kännetecken för en god intern kontroll utifrån Haglund, Sturesson och Svenssons (2005) 

synvinkel: 

* Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning 

* En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten 

* Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen mm tillämpas 

* Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

* Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel 

(Haglund, Sturesson & Svensson, 2005, s. 15) 
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Vidare, för att ge en begreppsbestämning på intern kontroll, har vi funnit att ett antal olika 

definitioner används i teorin. En vanlig definition, för att precisera den interna kontrollen, är 

hämtad från COSO20 och lyder enligt följande: 

 

Intern kontroll är en process, som påverkats av styrelsen, bolagsledningen och annan 

personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom 

följande kategorier: 

* ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

* tillförlitlig finansiell rapportering  

* efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar  

(FAR & Svenskt näringsliv, 2005, s. 6)  

 

Den interna kontrollen beskrivs i definitionen som en process, det vill säga ett enhetligt medel 

för att nå upp till vissa delmål inom olika områden. Dessa områden kan dock många gånger 

delvis överlappa varandra. (FAR Förlag, 2006) Det är alltså inte resultatet av den interna 

kontrollen som bolagen fokuserar på utan processen för att ta sig dit. Dock finns det ett 

samband mellan de båda då en effektiv process förhoppningsvis leder till en god intern 

kontroll (Ramos, 2006). Vad som skall poängteras är att det inte bara är regelverket i sig som 

driver processen framåt utan att detta främst sköts av de anställda, oavsett nivå, som befinner 

sig i organisationen (FAR Förlag, 2006).  

 

Enligt COSO:s synsätt av intern kontroll skall denna ske ”med rimlig grad av säkerhet”. 

Haglund, Sturesson & Svensson (2005) påpekar att med detta menas att kostnaderna för att 

utföra den interna kontrollen ska sättas i relation till vilken information som samlas in och 

vilken information organisationen har behov av. Utgångspunkten grundar sig i vad som är 

väsentligt att mäta samt vilka risker och nivån på dem, som anses finnas för företaget. 

(Haglund, Sturesson & Svensson 2005)  

 

                                                 
20 COSO: The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Detta är en frivillig-
organisation vilken befinner sig inom den privata sektorn. Den här organisationen är hängiven till att förbättra 
kvalitén på den finansiella rapporteringen genom effektiv intern kontroll, bolagsstyrning och affärsetik. (COSO, 
2006) 
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Den interna styrningen i en organisation kan sägas vara uppdelad i två delar; dels på en 

övergripande nivå som berör och påverkar den interna kontrollen i hela organisationen och 

dels på en lokal nivå som bara berör den enskilda aktiviteten för just den aktuella 

transaktionen. Exempel på det sistnämnda kan vara att den anställde kollar upp att säljaren är 

godkänd som försäljare åt bolaget. Vidare kan hur information delges de olika avdelningarna i 

bolaget vara ett exempel på den övergripande styrningen. Vad som är ytterst viktigt att tänka 

på är att eftersom omvärlden förändras hela tiden så finns det inga fasta system för att veta att 

den interna kontrollen är god. Den interna kontrollen måste därmed vara designad så att den 

anpassar och behåller sin effektivitet trots att förutsättningarna ändras. (Ramos, 2006)  

 

Även om den interna kontrollen är bra designad finns det inga garantier på att resultatet blir 

det önskvärda. Faktorer såsom den mänskliga faktorn kan påverka genom att individen tar ett 

dåligt beslut eller gör ett enkelt fel eller misstag. Dessutom finns möjligheten att chefer 

åsidosätter den interna kontrollen för olagliga syften och ävenledes att två eller flera individer 

hamnar i kollision med varandra vilket i sin tur bidrar till att effektiv kontroll inte kan uppnås 

från båda parters sida. (Ramos, 2006) 

 

3.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

Som presenterades i inledningen har Sverige följt med i den internationella corporate 

governance-utvecklingen och en Svensk kod för bolagsstyrning implementerades 2005. Syftet 

med denna kod var att företag skulle få en bättre styrning genom att följa gemensamma 

föreskrifter. När Koden implementerades den första juli 2005 var det enbart de största 

noterade bolagen som omfattades. Tanken med detta var att utveckla regelverket innan 

samtliga börsnoterade företag skulle komma att omfattas. (Sevenius, 2007) Då förslag på en 

reviderad kod nu har presenterats och tremiljardersspärren tas bort till sommaren har nästa 

steg i implementeringsprocessen tagits. 

 

Det förekommer kritik mot Koden, bland annat mot delar av innehållet såsom detaljer om 

ålder på styrelseledamöterna samt styrelsens storlek. Vidare mot att flertalet utav 

föreskrifterna överlappar med redan befintliga regler, vilket skapar förvirring. Utöver detta 

anses det många gånger vara kostsamt att implementera Koden. (Sevenius, 2007)  
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3.2.1 Följa eller förklara 

Koden följer devisen comply or explain, det vill säga följ eller förklara. Detta innebär att 

bolag som följer Koden kan frångå vissa regler, dock med en förklaring till varför de väljer att 

avvika från regeln. Vilka regler som bolaget får välja att inte tillämpa finns inte reglerat utan 

det är varje bolags motivering som avgör om det kan finnas skäl att frångå regeln eller inte. 

Det finns heller inget organ inrättat för att reglera motiven till avvikelserna utan det är upp till 

varje bolags styrelse att motivera och därefter är det, för börsnoterade företag, marknaden som 

får avgöra om anledningen är tillräcklig eller inte. (SOU 2004:130)  

 

Motivet för principen följ eller förklara är att skapa en ambitionsnivå som är högre än vad 

som annars hade varit möjligt. Nu kan ribban höjas och reglerna behöver inte sättas så att det 

är möjligt för alla bolag att nå upp till kraven. Hade det varit en tvingande reglering hade 

reglerna behövt sättas på en nivå som var rimlig för alla bolag att nå upp till. Nu är Koden 

istället till för att visa vad som bör göras för att en god bolagsstyrning skall uppnås, dock med 

en flexibilitet att avvika om relevanta skäl finns och med hänsyn till att bolagen har olika 

grundförutsättningar. (SOU 2004:130) 

 

Vidare är följ eller förklara inte någon princip som är unik för Sverige och Svensk kod för 

bolagsstyrning. Principen infördes redan när Cadbury-rapporten21 togs fram och modellen är 

numera den mest frekvent använda vid tillämpning av koder för bolagsstyrning internationellt 

sett och även EU-kommissionen har yttrat sig om att modellen är lämplig. (SOU 2004:130) 

 

3.2.2 Kodens uppbyggnad 

Reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning är uppdelad i fem olika stycken vilka är; 

bolagsstämma, tillsättning av styrelse och revisor, styrelse, bolagsledning samt information 

om bolagsstyrning. Därefter är varje del indelad i understycken med paragrafer som redogör 

för de olika bestämmelserna i Koden. Under stycket om styrelsen finns regler om den 

finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt internrevision och här uttrycks att 

det är styrelsens uppgift att se till att tillfredställande intern kontroll råder. (SOU 2004:130) 

Styrelsen har stora krav på sig då de måste tillvarata intressenters intressen såsom ägarnas 

                                                 
21 Vilken som ovan nämndes togs fram i Storbritannien 1992. 
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krav och förväntningar på bolaget samtidigt som de måste vara insatta i affärsverksamheten 

och det löpande styrelsearbetet (StyrelseAkademin, 2003). 

 

Nedan visas Svensk kod för bolagsstyrning och vilka fem stycken den är uppdelad i. Från 

stycket styrelse, via avsnittet om intern kontroll och internrevision, kommer vi ner till de 

delarna i Koden vi fokuserar på, främst 3.7.1 samt 3.7.2.  

 

Figur 2; Schematisk framställning av Svensk kod för bolagsstyrning 

 

Som vi tidigare nämnt har Kollegiets tillämpningshänvisning tagit bort kravet på 

värdeomdöme samt revisorsgranskningen, därav är detta grönmarkerat i paragraf 3.7.2 i 

ovanstående figur. 
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3.2.3 Intern kontroll avseende de finansiella rapporterna 

Vid de bolagsskandaler som varit de senaste åren är det främst den interna kontrollen av 

räkenskaper och förvaltning, som har åsidosatts. Därav fanns det alltså ett stort behov av att 

inkludera detta i Svensk kod för bolagsstyrning, vilket numera speglas i avsnitt 3.7. (Sevenius, 

2007) För att få en ytterligare uppfattning om vad som ingår under 3.7 i Koden görs en 

kortfattad beskrivning av paragrafernas uppbyggnad och innehåll nedan.   

 

Paragraf 3.7.1 – denna bygger på aktiebolagslagens åttonde kapitel, paragraf fyra, tredje 

stycket samt den femte paragrafen (Mannerheim Swartling Advokatbyrå, 2006). Den 

förstnämnda av aktiebolagslagens paragrafer talar om att:  

 

”Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 

betryggande sätt”  

(Aktiebolagslag 2005:551, 8:4 3st.) 

 

Den femte paragrafen i aktiebolagslagen anger att:  

 

”Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs 

för styrelsens bedömning enligt 4 § andra stycket skall samlas in och rapporteras till 

styrelsen. Instruktioner behöver dock inte meddelas om dessa med hänsyn till bolagets 

begränsade storlek och verksamhet skulle sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen.”  

(Aktiebolagslag 2005:551, 8:5) 

 

Nästkommande paragraf 3.7.2, vilken uttrycker att styrelsen årligen skall lämna en rapport 

beträffande hur den interna kontrollen avseende de finansiella rapporterna är organiserad samt 

att ge ett värdeomdöme hur väl den fungerat, infördes i den svenska regleringen i och med 

Kodens uppkomst. Det finns ingen standardmall över hur styrelsens och VD:s 

internkontrollrapport bör utformas och som nämndes ovan lämnas inte heller någon närmare 

ledning i Koden, dock kan hjälp tas genom den vägledning som FAR och SFS upprättat. 

(Svernlöv, 2006) I dagsläget är dock ett externt uttalande om värdeomdöme frivilligt enligt 

Kollegiets tillämpningsanvisning. 
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Den sista paragrafen i stycket om intern kontroll och internrevision, 3.7.3, anger att en 

utvärdering skall ske årligen angående behovet av en internrevision. Inte heller denna 

bestämmelse fanns tidigare reglerad i aktiebolagslagen. Vidare kräver Koden inte att det skall 

finnas en särskild granskningsfunktion, utan i enlighet med arbetet om att förbättra den 

interna kontrollen, skall styrelsen årligen utvärdera om behov att införa en internrevision 

föreligger. (Svernlöv, 2006) 

 

Ett av målen med intern kontroll är, som nämnts ovan, att de finansiella rapporterna skall vara 

tillförlitliga. Det finns inga klara regler om hur den interna kontrollen skall utföras men 

ramverk såsom COSO har tagits fram som hjälp för företagen (FAR & Svenskt Näringsliv, 

2005). Vidare framkommer det inte i reglerna kring Koden hur olika ramverk ska tolkas. Som 

en hjälp på vägen har Svenskt Näringsliv tillsammans med FAR framställt en anvisning 

rörande ”Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen – 

Vägledning till svensk kod för bolagsstyrning”22. (Mannerheim Swartling Advokatbyrå, 2006) 

Denna rapport rör främst avsnitt 3.7 och dess underliggande paragrafer i Koden. COSO-

ramverket och vägledningen beskrivs vidare i nästkommande kapitel.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Vägledningen 



Koden till den interna kontrollen 
Kartläggning och utvärdering av intern kontroll 
 

 

 32 
 

4. Kartläggning och utvärdering av intern kontroll 

Ett av de ramverk som tagits fram för att bedöma den interna kontrollen i organisationer är 

COSO-ramverket. Nedan presenteras detta och dess olika komponenter vilka alla påverkar 

den interna kontrollen. Vidare skildras den vägledning som FAR och Svenskt Näringsliv tagit 

fram för att underlätta arbetet med framtagandet av bolagens rapport om intern kontroll. 

Därefter introduceras en möjlig arbetsmodell samt slutligen en studie om två pedagogiska 

utvärderingsverktyg. 

 

4.1 COSO-ramverket 

Olika ramverk för intern kontroll växte fram då nödvändigheten av en gemensam definition 

på intern kontroll aktualiserades. Det var främst de anglosaxiska länderna som stod för denna 

utveckling och det ramverk som kommit att få störst vikt och spridning runt om i världen är 

Internal Control – Integrated Framework23. Detta ramverk introducerades av The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission24 1992. (FAR Förlag, 2006) 

COSO bestod av intressenter som företrädde en mängd olika kategorier, däribland 

näringslivet (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005). Kommittén bildades redan 1985, men då med 

uppdraget att studera och rapportera de faktorer som kunde leda till vilseledande finansiell 

rapportering. Därefter tog de steget till att försöka förbättra kvaliteten på den finansiella 

rapporteringen och utformade ett ramverk för intern kontroll. (Ramos, 2006) COSO-

ramverket är som modell väldigt generell och kan användas såväl i offentlig som privat 

verksamhet samt inkorporeras i redan existerande styrmodeller (Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2005). 

 

COSO-ramverket använder sig av fem komponenter för att beskriva den interna kontrollen. 

Den första är kontrollmiljön vilken skapar förutsättningar för de övriga fyra; riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt utvärdering och uppföljning. För att 

den interna kontrollen ska vara effektiv är det av största vikt att dessa komponenter samverkar 

och gemensamt strävar mot de gemensamma målen. De gemensamma målen var uppställda i 

                                                 
23 Hädanefter benämnt COSO-ramverket 
24 COSO 
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den definition av intern kontroll som tidigare presenterades och syftade till att företag skall 

använda sina resurser på ett effektivt sätt, att den ekonomiska rapporteringen skall vara 

trovärdig samt att uppställda lagar skall följas. (FAR Förlag, 2006) En figur över en effektiv 

intern kontroll visas nedan. 

 

 

Figur 3; Effektiv intern kontroll utifrån COSO-ramverket 

 

För att förstå ramverket menar Ramos (2006) att förståelsen, av att dessa fem komponenter är 

tätt sammankopplade med varandra i ett icke-linjärt mönster och att alla kan påverka och 

påverkas av de övriga komponenterna, är ytterst viktig. För att utvärdera den interna 

kontrollen är det alltså helheten som måste studeras, en svag styrning i en del kan 

kompenseras av starkare styrning i en annan. (Ramos, 2006) 

 

4.1.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön är grundförutsättningen som de andra komponenterna vilar på och basen för 

denna komponent är kulturen, såsom styrelsens och bolagsledningens arbetssätt samt dess 

kommunikation, engagemang och ledarskapsstil (FAR Förlag, 2006). Hur styrelse och 

bolagsledning agerar smittar av sig och påverkar resten utav organisationen och därav måste 
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en lämplig ”tone at the top” visas ned i organisationen. Den integritet och de etiska 

värderingar som ledarna agerar efter och sprider runtomkring sig påverkar alla i dess 

omgivning. Därav är kontrollmiljön stommen för resten av den interna kontrollen och skapar 

disciplin och struktur för de övriga. (Ramos, 2006) 

 

Vad det är för kultur som råder inom organisationen, vad dess värderingar är och vilka 

spelregler det är som gäller är frågor som ligger under denna komponent (Haglund, Sturesson 

& Svensson, 2005). Vidare är en tydlig definition av hur beslut tas, vem som har befogenhet 

och vart ansvaret vilar av yttersta vikt på alla nivåer (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005). 

Eftersom företagskulturer ofta är förändringsobenägna är detta inte något som företaget eller 

samhället enkelt kan förändra genom politiska beslut eller nya regler (Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2005). 

 

Haglund, Sturesson & Svensson (2005) anser att för att kunna påverka och förbättra 

komponenten måste ett antal perspektiv beaktas. Det första är det sociala systemet, vilket 

innehåller kompetensen, erfarenheten och värderingarna hos personalen, men även 

organisationens klimat och vilken styrning som där råder. Det andra är vilka regler och 

policys som finns samt fördelning av ansvar och befogenheter. Vidare måste hänsyn även tas 

till hur högt uppsatta personer agerar och om det finns någon politisk styrning. Det 

sistnämnda perspektivet berör vilka tekniska resurser som finns såsom olika program och 

system. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 

 

4.1.2 Riskbedömning 

Under komponenten riskbedömning görs bedömningen av vad som kan gå fel och vilka risker 

som finns för organisationen (FAR Förlag, 2006). Det finns olika modeller att använda sig av 

för att utvärdera vilka risker som föreligger, bland annat SWOT-analys och olika typer av 

sannolikhetsmodeller. När en riskbedömning görs kan riskerna delas upp i dels interna och 

dels externa. De interna riskerna är de risker som finns inom organisationen såsom 

verksamhetsrisk, redovisningsrisk och IT-baserad risk. De externa riskerna är de som sker 

utanför organisationen och utanför dess kontroll som till exempel finansiella risker, legala 

risker och omvärldsrisker. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) Riskerna kan även delas in 
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i risker som rör hela bolaget samt risker som enbart berör en affärsenhet eller en aktivitet 

(Ramos, 2006). 

 

För att kunna göra en användbar riskanalys måste det finnas reella och mätbara mål för 

verksamheten. Detta eftersom det handlar om att uppskatta vilka risker som finns som 

försvårar eller omöjliggör att målen uppnås. Först sedan mål och risker har identifierats kan 

åtgärder vidtagas för att minimera eller eliminera risken. (Haglund, Sturesson & Svensson, 

2005) COSO definierar att det på ett allmänt plan finns tre olika sorters målkategorier. De mål 

som är uppsatta för affärsverksamheten, de mål som måste följas för att uppfylla de lagar och 

regler som finns uppställda samt mål för den finansiella rapporteringen. (Ramos, 2006)  

 

För att göra en riskbedömning måste organisationen urskilja vilka processer och system de 

använder sig av och som är viktiga för verksamheten. Utifrån dessa görs en bedömning av 

vilka risker som finns och vad som kan gå fel. Därefter analyseras vilka konsekvenser som 

kan uppstå samt i vilken omfattning riskerna kan kontrolleras av organisationen. Vidare är det 

viktigt att den person som skall genomföra riskbedömningen har rätt kunskap samt tillgång till 

relevant material. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 

 

Enligt Ramos (2006) innehåller en vanlig process för att analysera vilka risker som föreligger 

följande två frågor. Vad blir konsekvensen om risken förverkligas samt hur stor är 

sannolikheten av att detta händer? Först när risken har blivit analyserad och bedömd kan 

lämpliga åtgärder vidtagas för att möta risken. (Ramos, 2006) 

 

Vad gäller de finansiella riskerna görs bedömningar exempelvis angående hur stor risk det 

finns att tillgångar förskingras eller att förluster uppstår. Dessutom bedöms om det finns risk 

att någon gynnas på bolagets bekostnad. Vidare är redovisningsmässiga bedömningar av stor 

betydelse för organisationen och dessa föregås ofta av olika riskbedömningar inom och utom 

organisationen. (FAR Förlag, 2006) 

 

4.1.3 Kontrollaktiviteter 

Denna komponent, kontrollaktiviteter, beskriver vad som sedan görs för att finna och justera 

de fel och avvikelser som har uppstått samt dessförinnan vad som kan åstadkommas för att 
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undvika att detta sker (FAR Förlag, 2006). Det handlar även om att skaffa sig beredskap för 

hantering av de risker som inte kan elimineras (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). Mer 

konkret måste kontrollpolicys och procedurer etableras för att kunna tillförsäkra att 

nödvändiga handlingar, för att upptäcka och utvärdera risker, finns. Policys används för att 

fastställa vad som måste göras och procedurer är det agerande som de anställda har för att 

implementera dessa policys. (Ramos, 2006). Kontrollaktiviteter kan visa sig i form av bland 

annat attestrutiner, avstämningar och olika generella IT-kontroller såsom systemutveckling 

och behörighetskontroller (FAR Förlag, 2006). 

 

De aktiviteter som vidtas måste utarbetas med hänsyn till den bedömning av risker som gjorts 

sedan tidigare och dessa aktiviteter kan utformas på olika sätt. Om kontrollaktiviteten syftar 

på en enskild rutin eller process och syftet är att försöka minska eller eliminera risken just där 

är det en direkt aktivitet. Däremot om syftet är att motverka risk i ett vidare perspektiv handlar 

det om en indirekt kontrollaktivitet. Att utbilda personal och ge information är exempel på 

indirekta åtgärder. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 

 

4.1.4 Information och kommunikation 

Under denna komponent ingår hur väl bolaget arbetar efter de policys och kontrollaktiviteter 

som satts upp samt hur information sprids inom organisationen (FAR Förlag, 2006). 

Kommunikation mellan olika nivåer är av högsta vikt och ledningen på de olika nivåerna 

måste få rätt information. Denna information krävs för att veta att aktiviteter och processer är 

de rätta samt för att besitta kontroll över organisationens resurser. Vidare fordras denna 

upplysning för att ledningen skall kunna styra organisationen åt rätt håll, kunna utvärdera hur 

organisationen går samt för att kunna ge tillförlitliga rapporter. (Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2005) 

 

Vad som ytterligare är viktigt är att de regler, ansvarsfördelningar och interna policys som 

finns inom organisationen är väl kända och tillgängliga för medarbetarna och alla måste veta 

vad det är som gäller samt förstå de dokument som finns till hands. Utbildning av personalen, 

att det finns ett internt nät som personalen har tillgång till samt andra tillfredställande system 

för att sprida information är alla exempel på verktyg organisationen kan tillämpa för att skapa 

förutsättningar för en god intern kontroll. (FAR Förlag, 2006) Det är dock inte enbart att nå ut 
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med budskapet som är det viktiga, även timing är en viktig del av kommunikationen för att 

budskapet skall vara användbart och aktuellt. Vidare kan de informationskanaler som finns i 

en organisation vara både formella och informella. De informella kanalerna kan vara väl så 

viktiga då de innehåller kommunikation med bland annat kunder och leverantörer, samt den 

kommunikation som sker mellan medarbetarna. (Ramos, 2006)  

 

4.1.5 Utvärdering och uppföljning 

Från bolagets ledning och styrelse bör det ske en utvärdering och uppföljning om hur väl de 

kontroller som är uppsatta för den interna kontrollen fungerar och denna utvärdering samt 

uppföljning skall genomsyra hela organisationen (FAR Förlag, 2006). Utvärderingen fungerar 

som en säkerställare av den interna kontrollen på lång sikt (Ramos, 2006) och genom att 

granska kontrollsystemet skall det tillförsäkras att det fungerar på ett önskvärt och effektivt 

sätt (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). 

 

Med tanke på att omvärlden förändras ständigt är det viktigt med ett kontinuerligt arbete inom 

denna komponent (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). Helst av allt skall uppföljningen 

inkorporeras i det dagliga arbetet på alla nivåer och vid behov skall särskilda kontroller göras. 

Exempel på uppföljningsaktiviteter är självutvärderingar, övervakning från styrelsen på de 

ekonomiska rapporterna samt internrevision. (FAR Förlag, 2006). Det är dock inte bara att 

säkerställa att den interna kontrollen fungerar bra som är målet, utan även att försöka stärka 

styrningen och åstadkomma en bättre intern kontroll (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). 

En annan viktig detalj är att rapportera de brister som upptäcks vid uppföljningen samt att 

därefter utföra lämpliga insatser för att åtgärda bristerna (Ramos, 2006).  

 

4.1.6 COSO:s vägledning 

COSO-ramverket hjälper till att konkretisera vilka områden som är relevanta och bör 

innefattas vid undersökningar om den interna kontrollen. COSO har vidare tagit fram en 

vägledning som är tänkt att användas som ett komplement till hur COSO-ramverket praktiskt 

ska användas och denna ger stöd vid utformningen och implementeringen av en 

kostnadseffektiv intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. I första hand är 

vägledningen konstruerad för att hjälpa ledningen med att etablera och bibehålla en god intern 
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kontroll över den finansiella rapporteringen, men den är även användbar för ledningen om de 

vill göra en bedömning över sitt företags interna kontroll. (COSO, 2006) 

  

Vad bolag först och främst bör göra är att sätta upp lämpliga mål för den finansiella 

rapporteringen, vilket innefattar att den ska vara tillförlitlig och därmed befriad från befintliga 

fel. Vidare kan andra, för bolaget specifika, mål sättas upp som rör bolagets affärsaktiviteter. 

Bolag bör ha ett riskbaserat synsätt och fokusera på vilka kvalitativa och kvantitativa risker 

som finns på nyckelmål och som dessutom kan påverka tillförlitligheten i de finansiella 

rapporterna. Dessutom bör bolagen identifiera vart i processen eller i vilka aktiviteter fel kan 

uppstå. Därutöver är det viktigt att det finns dokument över affärsprocesser och procedurer för 

intern kontroll, dels för att möjliggöra ett konsekvent tillvägagångssätt men även för att kunna 

introducera ny personal eller uppdatera befintlig. Hur många dokument som bör finnas och 

nivån på informationen varierar dock från företag till företag. Ett stort företag har troligtvis 

fler verksamheter och mer komplexitet i processerna som berör de finansiella rapporterna och 

finner det därmed nödvändigt att ha mer omfattande dokumentation. (COSO, 2006)  

 

Den interna kontrollen bör ses som en integrerad process där ledningen får välja styrmedel för 

att nå sina uppställda mål och där organisationen kan ändra och justera sin interna kontroll 

över tiden. Utifrån detta bör sedan identifieras och värderas vilka risker som föreligger för de 

olika målen. En uppfattning om vilka risker som kan få konsekvenser för den finansiella 

rapporteringen och hur riskerna kan behandlas med hjälp av kontrollaktiviteter bör därefter 

skapas. (COSO, 2006) 

 

COSO:s samtliga fem komponenter är viktiga för att uppnå en trovärdig finansiell 

rapportering. Om samtliga är på plats och fungerar och ledningen utifrån detta kan anse att 

den finansiella rapporteringen är tillförlitlig då kan den interna kontrollen anses vara effektiv. 

Vidare har COSO i sin vägledning tagit fram tjugo principer25, placerade under COSO-

ramverkets fem olika komponenter, som är viktiga för företag om de ska uppnå en effektiv 

intern kontroll. (COSO, 2006) 

 

                                                 
25 Bilaga 9, COSO:s 20 principer 
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COSO-ramverket är ett världsomfattande ramverk men även i Sverige, i och med Koden, 

finns det riktlinjer för hur bolag ska skötas. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning 

framkommer det att ett löpande arbete för styrelsen är att se till att bolaget har en god intern 

kontroll. Styrelsen ska vara uppdaterad om bolagets internkontrollsystem och vidare utvärdera 

hur detta fungerar. Årligen skall dessutom styrelsen lämna en rapport om hur dess interna 

kontroll avseende de finansiella rapporterna är organiserad. (SOU 2004:130) Om företagen 

utgår från vad som står i Koden ges där ingen närmare förklaring över hur beskrivningen och 

utvärderingen ska gå till eller hur rapporten om den interna kontrollen ska utformas. Som ett 

stöd till bolagen i sitt arbete med den interna kontrollen finns dock ett antal skrivelser utgivna 

som rör dessa frågor. Nedan presenteras dels en vägledning till internkontrollrapporten samt 

en möjlig arbetsmodell för att kunna beskriva och utvärdera den interna kontrollen avseende 

de finansiella rapporterna. 

 

4.2 FAR och Svenskt Näringslivs vägledning 

FAR och Svenskt Näringsliv gav i oktober 2005 ut en vägledning till styrelsens rapport om 

intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.  

 

4.2.1 Vägledningens bakgrund och syfte 

Syftet med denna vägledning var att underlätta för styrelsen vid upprättandet av bolagets 

internkontrollrapport. Svensk kod för bolagsstyrning har varit utgångspunkten för denna skrift 

och utifrån de normer som där formulerats har FAR och Svenskt Näringsliv försökt att 

förtydliga hur företag kan gå tillväga. (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005)  

 

Anledningen till att styrelsen årligen skall avlämna en rapport om företagets interna kontroll 

avseende de finansiella rapporterna, är för att stärka tillförlitligheten i det som presenteras i 

den externa finansiella rapporteringen. Vidare syfte är för att en bedömning, över huruvida 

dessa rapporter är framtagna enligt god redovisningssed och enligt gällande lagar, 

förordningar och krav på noterade bolag, skall kunna göras. (FAR & Svenskt Näringsliv, 

2005)  
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Den internkontrollprocess bolagen ska använda sig av inbegriper att det räkenskapsmaterial 

som tas fram ska kunna ge en rättvisande bild av de affärstransaktioner som gjorts och hur 

bolagets tillgångar har använts. Vidare åsyftar den att ge rimlig säkerhet i att 

affärstransaktionerna är rätt bokförda samt att endast utgifter och inkomster som är godkända 

har blivit införda. En annan, för den interna kontrollen, viktig process är åtgärder för att 

förebygga eller upptäcka otillåtna köp eller om tillgångar används av obehörig. (FAR & 

Svenskt Näringsliv, 2005) 

 

Enligt Koden är det upp till varje bolags styrelse och ledning att besluta om hur de väljer att 

granska den interna kontrollen och något specifikt ramverk, som stöd för detta, förespråkas 

inte. Den vägledning som tagits fram av FAR och Svenskt näringsliv rekommenderar dock att 

bolag använder sig av det etablerade COSO-ramverket. (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005)   

 

4.2.2 Rapportens utformning 

Vad som är viktigt att tänka på är att informationen som ges i bolagens rapporter ska ge en 

rättvisande och väsentlig bild av hur den interna kontrollen avseende den finansiella 

rapporteringen är utformad. Vidare ska rapporten präglas av öppenhet och utgå från bolagets 

specifika förhållanden. Rapporten ska omfatta det senaste räkenskapsåret och den ska kunna 

läsas som ett fristående dokument. (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005)  

 

För att tydliggöra vad rapporten ska innehålla ger vägledningen information över hur 

rapporten om den interna kontrollen kan utformas. I ett inledningsstycke skall klargöras att det 

är styrelsen som ansvarar för den interna kontrollen i bolaget och att den rapport som 

upprättats enbart är avgränsad till den interna kontrollen avseende den finansiella 

rapporteringen. Vidare skall nämnas att rapporten inte ingår i de formella 

årsredovisningshandlingarna. I nästa stycke skall en beskrivning över hur den interna 

kontrollen är organiserad, utifrån bolagets specifika förutsättningar, uppvisas. För att omfatta 

väsentliga områden används COSO-ramverkets komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Vidare skall anges 

utifall bolaget, för den interna kontrollen, använder något etablerat ramverk. Om bolaget har 

internrevision skall ytterligare en skildring över dess arbetsområden, beslutstagande och till 

vem de rapporterar, upprättas. (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005) Avslutningsvis skall de 
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bolag som inte innehar internrevision utvärdera behovet av en sådan utifrån utvärderingen av 

den interna kontrollen. (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005) I en bilaga till vägledningen 

återfinns även en kortfattad beskrivning av COSO-ramverket med dess komponenter och 

vilka områden dessa tar upp. Komponenterna presenteras inte närmare här utan det tidigare 

stycket som behandlade COSO-ramverket täckte in även detta.  

 

Vägledningen från FAR och Svenskt näringsliv tar upp hur rapporten kan se ut och vilka 

områden som kan innefattas. Vad den dock inte säger något om är hur beskrivningen och 

utvärderingen praktiskt kan gå till.  

 

4.3 En möjlig arbetsmodell 

Baserat på de grundläggande principer för bolagsstyrning som beskrivits i den ovan nämnda 

vägledning som Svenskt Näringsliv och FAR utvecklat har Severin Danielsson och Lingqvist 

(2006) arbetat fram en möjlig arbetsmodell för hur arbetet med den interna kontrollen kan 

bedrivas. Den modell de konstruerat är uppbyggd i sex olika arbetssteg, där varje steg 

besvarar en fråga vilken i sin tur leder till ett visst resultat. Vidare betonas att det löpande sker 

förändringar och förbättringar under arbetets gång samt att återgång till ett tidigare arbetssteg 

kan vara nödvändigt beroende på hur utfallet blir. (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) 

Nedan kommer de olika stegen att presenteras var för sig: 

 

Steg 1 – Företagsövergripande diagnos av intern kontroll avseende den finansiella 

rapporteringen. För att kunna påbörja arbetet med den interna kontrollen bör företaget inleda 

med att ställa en företagsövergripande diagnos avseende de komponenter, som i nuläget, 

anses väsentliga i den rådande internkontrollstrukturen. Denna diagnos kan utformas utifrån 

förslagsvis COSO-modellens fokuspunkter26. Syftet med diagnosen är att få en förståelse över 

organisationen samt de styrprocesser och kontroller som för närvarande finns i bolaget och 

vidare deras relativa styrka. (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) 

 

                                                 
26 Severin Danielsson och Lingqvist använder sig av begreppet fokuspunkt när de talar om COSO-ramverkets 
fem delar. Vi har tidigare använt oss av begreppet komponent i vår beskrivning av dessa delar, men väljer under 
detta stycke att följa deras begrepp för att inte förvränga modellen. 
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Med utgångspunkt i respektive fokuspunkt görs bedömningar över hur väl de olika 

komponenterna fungerar. Komponenterna bedöms utifrån en fyrgradig skala med stegen 

tillräckligt bra, synligt förbättringsutrymme, otillräckligt; ledningsfråga att behandla samt 

kritiskt; behöver ses över omgående.  

 

Under kontrollmiljön tas områden såsom integritet och etiska värderingar, styrelsens roll och 

betydelse, ledningens filosofi och arbetssätt samt befogenheter och ansvar upp. Under 

riskbedömning ligger fokus på mål för den finansiella rapporteringen, risk för fel i den 

finansiella rapporteringen samt utvärdering av bedrägeririsk. Kontrollaktiviteter tar upp 

exempelvis utformning av kontrollaktiviteter samt informationsteknik. Informationsbehov, 

ledningens kommunikation samt uppåtriktad kommunikation är komponenter som återfinns 

inom information och kommunikation. Under den sista fokuspunkten, vilken är uppföljning, 

granskas den löpande uppföljningen, särskilda utvärderingar samt rapportering av brister. 

Vidare upprättas en diagnos över roller och ansvar hos styrelse och revisionsutskott, 

bolagsledning samt övrig personal. (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) 

 

Steg 2 – Vilka risker har bolaget som påverkar tillförlitlig finansiell rapportering? Efter att 

diagnosen i det första steget har upprättats är det dags att utreda vilka risker bolaget ställs 

inför i sin finansiella rapportering. Arbetet i detta steg bör vara noggrant utfört då det resultat 

som kommer fram till stor del påverkar hur omfattande kommande arbete bör bli samt vilka 

fördjupningsbehov som där föreligger. Vad detta steg tar i beaktande är att de övergripande 

målen, som existerar för den externa finansiella rapporteringen, ska vara uppfyllda. Att den 

finansiella rapporteringen ska vara tillförlitlig är ytterst viktigt och likaså att hänsyn tagits till 

god redovisningssed, relevanta lagar och förordningar samt ytterligare eventuella krav som 

kan förekomma på det enskilda bolaget. En väl genomförd riskbedömning gör det möjligt att 

identifiera de mest väsentliga riskerna och på vilken nivå i bolaget respektive risk befinner 

sig. (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) 

 

Ett antal parallella processer ligger till grund för den externa finansiella rapporteringen och 

dessa återfinns inom transaktionshantering i underliggande system, redovisningsmässiga 

bedömningar samt justeringsposter, bokslutsposter och ovanliga transaktioner. I samtliga 
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processer finns såväl kvalitativa27 som kvantitativa28 risker, exempelvis att inom 

redovisningsmässiga bedömningar värdera tillgångar eller skulder felaktigt eller att 

manipulera med siffrorna. Att ledningen går utanför sina befogenheter är vidare en risk som 

återfinns inom justerings- och bokslutsposter. (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) 

 

För att kunna göra en bedömning över vilka risker som finns bör utgångspunkt tas i att, 

kvalitativt och kvantitativt, granska väsentliga poster inom balans- och resultaträkningen samt 

tillhörande noter. Bedömningen bör göras genomgripande på bolags-, affärsenhets- samt 

funktionsnivå och vidare även för olika grundläggande processer. Den riskanalys som tas 

fram bygger på såväl kvalitativa som kvantitativa faktorer och dessa vägs därefter samman till 

en total riskexponering. Hur denna sammanvägning går till och vilka kvalitativa faktorer som 

är relevanta varierar från företag till företag men har sin utgångspunkt i den diagnos som 

ställdes i första steget. Utifrån denna diagnos har vetskap skapats om vilka finansiella poster 

och affärsenheter som är mest väsentliga och fokus läggs fortsättningsvis på risk inom dessa. 

(Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) 

 

Steg 3 – Hur motverkar ni dessa risker? Det tredje steget handlar om att utvärdera de 

kontrollaktiviteter som finns inom organisationen. Viktigt är att både de mer detaljerade och 

de övergripande kontrollaktiviteterna är ändamålsenligt utformade så att de kan hantera de, 

avseende den finansiella rapporteringen, väsentliga riskerna. Vidare bör säkerställas att rimlig 

dokumentation över kontrollaktiviteterna förs samt att de fastställda kontrollmålen uppfylls. 

Kontrollmål och kontrollaktiviteter återfinns exempelvis i olika policys, manualer, 

arbetsbeskrivningar, processbeskrivningar samt attestordningar. (Severin Danielsson & 

Lingqvist, 2006) 

 

Steg 4 – Hur efterlevs den interna kontrollen i organisationen? Detta steg syftar till att 

utvärdera hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen fungerat under 

det gångna räkenskapsåret. För att göra detta måste en utvärdering ske över hur väl 

kontrollaktiviteterna har efterlevts. Detta kan göras med hjälp av ett antal metoder och viktigt 

att ha i åtanke, i samtliga fall, är att dokumentera det som sker. (Severin Danielsson & 

Lingqvist, 2006) 
                                                 
27 Komplexitet, felhistorik, risk för bedrägerier, subjektivitet etcetera 
28 Väsentlighet 
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Den första metoden är självutvärdering av kontrollaktiviteter. Viktigt att tänka på är att 

eftersträva objektivitet genom att exempelvis någon oberoende part verifierar att kontrollen 

utförts. Nästkommande metod är att kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen utförs 

av revisionsutskottet. En annan möjlighet är att internrevisionen, om sådan finns, kan arbeta 

med att granska hur väl den interna kontrollen efterlevs. Vidare finns controlling, där system 

och metoder för att följa upp och kontrollera verksamheten mot fastställda mål har 

implementerats, samt särskild testning, vilket innebär att ett särkilt testprogram inrättats vilket 

möjliggör att en objektiv person kan testa att kontrollen utförts på rätt sätt. Andra 

tillvägagångssätt är att löpande uppföljning, genom att följa upp väsentliga kontroller, sker i 

det dagliga arbetet samt att särskilda utredningar och inspektioner införs i verksamheten. Den 

sista metoden handlar om att tillförsäkra att rapporterade brister åtgärdas genom att specifikt 

följa upp dessa. (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) 

 

Steg 5 och 6  – Vad är nuläget och vad bör förbättras? Under dessa steg görs en summering 

av vad som kommit fram under de föregående stegen och utifrån detta utformas den rapport 

om intern kontroll som styrelsen sedermera ger ut. I denna rapport gör styrelsen en 

övergripande beskrivning, av hur den interna kontrollen avseende den finansiella 

rapporteringen är organiserad. Beskrivningen är baserad utifrån bolagets förutsättningar och 

specifika verksamhet med hjälp av COSO-ramverkets fokuspunkter. Utgångspunkterna för att 

därefter utvärdera hur väl den interna kontrollen fungerat är ändamålsenlighet och 

funktionalitet. I uttalandet bör beaktande tas över vilka brister som eventuellt har identifierats 

samt planerade åtgärder för att vidtaga dessa.29 (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) 

 

För att identifiera vad som bör förbättras i den interna kontrollen kan ett ramverk benämnt 

Internal Controls Maturity Framework användas. Genom detta ramverk erhåller bolaget en 

gemensam skala för att kunna bedöma vilken kontrollmognad som råder på den interna 

kontrollen inom organisationen. Ramverket består av en femgradig skala vars lägsta nivå är 

opålitlig, med innebörden att kontroller antingen inte fungerar eller inte ens existerar. Från 

denna lägstanivå byggs kontrollerna på och blir bättre och bättre och via stegen informell, 

standardiserad och övervakad är det sista steget optimerad. Inom detta steg är den interna 
                                                 
29 Från den femte september 2006 är det, enligt Kollegiets tillämpningsanvisning, numera frivilligt att rapportera 
uttalandet externt. 
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kontrollen implementerad i verksamheten med övervakning i realtid och med fortlöpande 

förbättringar. (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) 

 

Vidare utifrån beskrivningen av hur den interna kontrollen är organiserad samt beroende på 

hur väl den interna kontrollen under det gångna räkenskapsåret har fungerat ska bolagen, 

enligt Koden, göra en utvärdering för att se om det finns behov av att införa en 

internrevisionsfunktion eller inte (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006). 

 

Severin Danielsson och Lingqvists arbetsmodell inbegriper i stora drag alla steg i processen 

för att ta fram underlag till internkontrollrapporten. För att få en lite mer ingående bild på hur 

bolag kan gå tillväga i arbetsmodellens fjärde steg presenteras nedan en amerikansk studie 

vilken behandlar frågeformulär och muntligt tillvägagångssätt vid utvärdering. 

 

4.4 Frågeformulär eller muntligt tillvägagångssätt? 

En amerikansk studie, i syfte att ta reda på huruvida valet av format vid en utvärdering 

påverkar revisorers förmåga att identifiera svagheter i den interna kontrolldesignen, visar att 

de revisorer som använt ett frågeformulär över den interna kontrolldesignen på ett korrekt sätt 

kunde, till skillnad från de som använde sig av ett muntligt tillvägagångssätt, identifiera fler 

svagheter. Studiens resultat påvisar vikten av att revisorer använder sig av frågeformulär vid 

utvärdering av den interna kontrollen och framhåller att viktiga fördelar kan gå förlorade 

genom att inte använda dessa. Det var 73 revisorer med varierande erfarenheter som deltog i 

undersökningen vars fokus låg på utvärderingsprocessen av intern kontroll. (Bierstaker & 

Thibodeau, 2006) 

 

Motiveringen var bland annat att en revisionsbyrå har tillgång till mer expertiskunskap 

eftersom de anställda tillsammans kan utforma ett heltäckande frågeformulär. En enskild 

revisor som gör en muntlig utfrågning besitter vanligen inte denna kunskap i samma 

utsträckning. Vidare är frågeformulär väl strukturerade samt bidrar till god kvalitetskontroll 

och konsistens. (Bierstaker & Thibodeau, 2006) 

 

Ett muntligt tillvägagångssätt anses dock vara mer flexibelt och en fördel är att detta lättare 

går att anpassa till det specifika bolaget. Ytterligare en fördel anses vara att det muntliga 
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tillvägagångssättet är smidigt att förbereda eftersom det inte krävs så mycket jobb med att ta 

fram det. Det finns även nackdelar med detta tillvägagångssätt såsom avsaknad av 

standardisering samt avsaknad av viss expertkunskap. En revisor som använder sig av ett 

muntligt tillvägagångssätt anses inte kunna dra fördel av den expertkunskap som finns i ett 

frågeformulär. En annan nackdel var att ett muntligt förfarande ofta inte blir lika omfattande 

som vid användningen av frågeformulär. (Bierstaker & Thibodeau, 2006) 
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5. Erfarenheter och konkreta tillvägagångssätt 

I det här kapitlet presenteras det material vi samlat in för studiens syfte. Inledningsvis varvas 

survey-undesökningens utfall och den information som framkom genom intervjuerna. För att 

sedan skildra ett konkret tillvägagångssätt redogör vi för den metod vilken Posten använder 

sig av för att kartlägga och verifiera den interna kontrollen. 

 

5.1 Utgångslägen 

Som ett led i att skaffa oss kunskap om vilka metoder som svenska bolag använder för att 

kartlägga och verifiera intern kontroll avseende de finansiella rapporterna, valde vi att först ta 

reda på vad som anses vara en god intern kontroll och därefter vilka kriterier som bör vara 

uppfyllda för att den interna kontrollen skall anses tillfredställande.  

 

5.1.1 God intern kontroll 

I frågan angående vad som är en god intern kontroll var de flesta intervjurespondenterna av 

liknande uppfattning och ansåg att det var när bolag reflekterat över den interna kontrollen 

utifrån ett riskperspektiv. Detta innebar att bolag har kontroll över vilka risker som finns, 

vilka målen för verksamheten är och vilka risker de för med sig samt hur bolag vet att de följt 

upp riskerna med sin internkontrollstruktur. Har bolag en bra riskanalys och ser till att det 

finns rutiner, kontroller och processer som möter upp denna, då kan det anses att bolag 

tankemässigt kommit väldigt långt. Sen gäller det att hela tiden övervaka och utvärdera att 

dessa kontroller håller. Om bolag har en god intern kontroll så kommer det inte upp några 

konstiga överraskningar eller felaktigheter i efterhand.  

 

Även i vår survey-undersökning tog vi reda på vad som ansågs utgöra god intern kontroll och 

här visade resultatet, vilket åskådliggörs i figuren nedan, att säkerställandet av en riktig och 

fullständig redovisning var det dominerande svaret. Vidare att bolag reflekterat över den 

interna kontrollen utifrån ett riskperspektiv, att de säkerställt att tillförlitlig ekonomisk 

information upprättats i tid samt att oegentligheter och fel förhindras och därtill även 

upptäcks, ansågs ävenledes viktigt.   
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Figur 4; Diagram god intern kontroll 

 

Erfarenhetsmässigt påpekades också, av några av de intervjuade, att många bolag själva anser 

sig ha väldigt många kontroller på den finansiella sidan men vad som glöms bort är vikten av 

att veta om bolaget också har rätt kontroller. Hur den interna kontrollen sen ska se ut och vara 

strukturerad kan bero på ett antal faktorer såsom bolagets storlek, verksamhetens art, 

komplexitet och geografisk spridning. 

 

5.1.2 Kriterier för tillfredställande intern kontroll  

Utöver att ta reda på vad som är god intern kontroll tog vi, som ovan nämnts, reda på vilka 

kriterier som bör vara uppfyllda för att den interna kontrollen skulle kunna anses 

tillfredställande. Vissa intervjuade respondenter ansåg det svårt att göra något generellt 

uttalande om vilka kriterier som bör vara uppfyllda. En respondent angav dock att det, på en 

övergripande nivå och baserat på risk, går att uttala sig om mognadsnivån på den interna 
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kontrollen. På den första nivån görs i princip ingenting och det är lite ”brandsläckning” här 

och där. På nästa nivå är det en informell kontrollmiljö där saker och ting händer men det är 

inte formaliserat eller dokumenterat utan vissa personer gör kontroller som de tycker är 

viktiga och som sitter i ryggmärgen. Skulle det bli ett personalbyte är det dock ingenting som 

säger att dessa kontroller ”finns på plats” för det är ingen, mer än personen som utförde dem, 

som vet att de utförs.   

 

Nästa nivå är en standardiserad nivå där det finns formella rutiner, det vill säga hur saker och 

ting fungerar, ”beskrivna på pränt”. Det finns kanske en kontrollbeskrivning såsom att bolag 

ska ha en lagerinventering minst en gång per år eller stämma av lagerkonton varje månad. När 

det finns en sådan formell struktur vet bolaget att kontroller kommer att utföras oavsett om 

någon person byts ut samt att det även finns något att mäta emot.  

 

Vidare finns det en ”monitoring-nivå” där bolaget har kommit så pass långt som de bör 

komma för att en tillfredställande intern kontroll kan anses råda. Då har bolaget en fungerande 

övervakning av sin interna kontroll. Det handlar inte bara om att det finns kontroller, 

strukturer och dokumentationer på plats utan även att bolaget tittar på i vilken omfattning, hur 

dessa faktiskt är och utförs, utifrån en riskanalys.  

 

Sedan finns det en femte nivå vilken kallas för ”optimizing internal control” och vid denna 

går det att stämma av den interna kontrollen i realtid. Det finns vissa verktyg och 

analysinstrument som gör det möjligt att till exempel se att bolaget inte har några 

balanskonton som inte är avstämda, genom att automatiska kontroller finns på plats. Till 

denna nivå anses det dock inte vara nödvändigt att komma för ett vanligt bolag som tillämpar 

Svensk kod för bolagsstyrning. Vad som däremot bedöms vara viktigt är att bolagen 

övervakar de riskfyllda processerna.    

  

Vidare uppgav en annan intervjuad respondent att det ibland brukar talas om 

räkenskapspåståenden. En post ska vara rätt presenterad, värderad och fullständig, det vill 

säga att alla transaktioner ska vara med. Det ska finnas en kontrollmekanism som reglerar 

detta. Då kan den interna kontrollen, i räkenskapspåståenden, vara tillfredsställande rent 

definitionsmässigt. Att alla transaktioner ska vara riktiga och fullständiga var något som kom 
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fram även i survey-undersökningen. Vidare visade denna att kriterier såsom att de finansiella 

rapporterna inte ska innehålla några allvarliga fel, att brister upptäcks internt, att risker 

identifieras och värderas utifrån påverkningsgrad, att kontrollåtgärder verkligen är införda 

samt att COSO-dimensionerna är på plats var viktiga för att den interna kontrollen skulle 

anses tillfredställande. Ytterligare kriterier som respondenterna från survey-undersökningen 

betraktade viktiga, för att kunna anse den interna kontrollen som tillfredställande, var att det 

rutinmässigt sker ett arbete som medför att medvetna och omedvetna fel inte uppstår, att det 

finns en tydlig ansvarsfördelning samt att alla medarbetare känner till organisationens policys 

och värderingar. 

 

5.2 Syfte med beskrivning och utvärdering    

Koden kräver i dagsläget att styrelsen årligen ska avge en rapport över hur den interna 

kontrollen, till den del den avser den finansiella rapporteringen, är organiserad. För att få 

vetskap om bolagens tillvägagångssätt i arbetet med den interna kontrollen tog vi genom 

survey-undersökningen reda på om det fanns andra syften med beskrivningen, av den interna 

kontrollen i de finansiella rapporterna, än att efterleva Koden. Vi såg att ett, ofta 

återkommande, syfte var att ge aktiemarknaden information och trygghet. Detta för att skapa 

tillförlitlighet hos bolagens aktieägare. Förutom ovanstående externa syften fann vi även 

syften av internt slag såsom att fler individer i organisationen ska bli medvetna om att 

processer är viktiga ur ett internt effektivitetsperspektiv, att skydda enskilda individer från 

alltför stor möjlig påverkan på tillgångar samt att skapa ett bra beslutsunderlag för framtida 

vägval.  

 

Eftersom vi i vår studie vill gå steget längre, än att enbart fokusera på beskrivningen, föll det 

sig naturligt att ta reda på om bolagen som omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning även 

gör en utvärdering av den interna kontrollen avseende de finansiella rapporterna och hur 

denna i så fall utförs. Svaren från vår survey-undersökning visade att cirka 3/4 av bolagen gör 

denna utvärdering och i likhet med beskrivningen ville vi även för utvärderingen ta reda på 

syftet. Undersökningen visade att kvalitetssäkring av de finansiella processerna samt att 

säkerställa den ekonomiska rapporteringen var två väsentliga syften. Därutöver angavs 

ytterligare syften såsom att verifiera om god intern kontroll föreligger samt att kartlägga var 

risker och brister finns, för att sedermera kunna åtgärda eller hantera dessa. 
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Vad som från de intervjuade återkommande betonades var att arbetet med den interna 

kontrollen är en lärprocess och till en början är den mest av pedagogiskt slag men vartefter 

processen fortskrider blir den allt effektivare. Det viktiga anses vara hur bolagen själva ser på 

syftet med internkontrollarbetet. Vill de bara ha en ”quick fix” eller vill de lära sig. Ser 

bolagen syftet som ett förbättringsarbete, då handlar det inte om att få ett ja eller nej i 

slutändan som är det viktiga utan snarare vad de lärt sig. 

 

5.3 Metoder och ställningstaganden 

Eftersom vi vill få vetskap om vilka metoder och tillvägagångssätt som i dagsläget existerar 

för att beskriva eller utvärdera den interna kontrollen avseende de finansiella rapporterna lät 

vi intervjurespondenterna räkna upp vilka de kände till. Här kom det fram att allt från 

självutvärderingar, som kan anses vara bland det mest grundläggande på skalan, till att bolag 

har en internrevision, vilken arbetar enligt klassiskt internrevisionsmetodiksnitt med väldigt 

avancerat innehåll, existerar på marknaden. Däremellan finns det ett flertal varianter med 

olika kombinationer och djuphetsgrad.  De flesta bolag, enligt de intervjuade, verkar tillämpa 

någon form av kombination av olika metoder, vilket även bekräftades av vår survey-

undersöknings utfall. Vilka olika metoder och ställningstaganden som kom fram under 

intervjuerna och ur survey-undersökningen beskrivs nedan. 

 

5.3.1 Självutvärdering 

Självutvärderingar, eller ”self assessments” som det också kallas, är mycket vanligt 

förekommande enligt intervjurespondenterna och utförs vanligen genom att ett frågeformulär 

skickas ut på periodisk basis. Survey-undersökningen visade att självutvärdering var den 

vanligaste metoden som bolag använder vid utvärdering av intern kontroll och 

tillvägagångssättet vid denna självutvärdering var att använda sig av enkäter, exempelvis 

webbaserade. Hur enkäterna togs fram varierade mellan bolagen i undersökningen. Ett 

angreppssätt var att först genomföra en strukturerad riskanalys på alla nivåer för att hitta 

bolagets väsentliga risker. Självutvärderingen byggde sedan på ett omfattande system med 

kriterier för god intern kontroll som värderades enligt ett trafikljussystem. Ett annat 

angreppssätt var att först analysera styrelsens och revisorernas åsikter och därefter 
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sammanställa en enkät. Ytterligare ett angreppssätt var att efter internkontrollprocessen 

beskrivits och dokumenterats upprätta ett dokument för självutvärdering. Vidare vilka som 

därefter besvarar frågeformulären i bolagen varierar, bland annat rör det sig om 

enhetschefer/avdelningsansvariga och controllers. 

 

Intervjupersonerna förklarade att genom att bara göra en självutvärdering sker ingen 

verifiering. Att verifiera självutvärderingen går dock att göra genom exempelvis stickprov 

som komplement. Stickproven görs då genom besök hos vissa utvalda bolag, vilka på plats 

kontrolleras, genom att en granskning utförs för att se om lämnade uppgifter i 

självutvärderingsformuläret stämmer. Vad som kan anses vara en gemensam inställning, 

bland flertalet av de intervjuade, var att det sällan räcker med en självutvärdering utan att 

denna kan utgöra en bra grund men måste kompletteras med någon form av validering av 

resultatet i ett senare skede. Sedan beror det från fall till fall, hur pass stor påverkan resultatet 

har på hela koncernresultatet. Vid en liten grad av påverkan kanske det möjligtvis kan räcka 

med enbart ett frågeformulär men är det mer väsentligt anses en granskning på plats nästintill 

obligatorisk. Vad vår survey-undersökning visade var att svaren från självutvärderingen i 

vissa fall verifierades. Detta skedde på lite olika sätt, bland annat genom att bolagets revisor 

granskade svaren. 

 

Utöver att göra självutvärderingar på bolagsnivå, gick det även enligt de intervjuade att utföra 

dessa inom en avdelning. Det kunde gå till så att det är du som ska utföra något men din 

kollega, som arbetar inom ett annat område, sköter utvärderingen. Denna person ställer frågor 

och försöker utvärdera efter bästa möjliga förmåga. Det är dock inte säkert att personen ifråga 

som ska utvärdera har vidare god kännedom om intern kontroll utan bara testar och därav kan 

även kvalitén av detta tillvägagångssätt bli ifrågasatt.  

 

5.3.2 Konsult eller internrevisionsavdelning  

En annan variant är att extern hjälp anlitas från bolagens sida och att någon på exempelvis ett 

revisionsbolag åker ut och definierar vilka kontroller som finns på plats. Vidare genomförs en 

omfattande testning av dessa kontroller för att validera att de har rätt utformning samt att de 

utför vad som de avser att utföra. Denna metod, när ett bolag använder antingen en konsult 
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eller en internrevisionsfunktion för att utföra testning, anses vara den mest oberoende och 

mest detaljerade genomgången.  

 

När en internrevisionsavdelning utvärderar den interna kontrollen går det till på lite olika sätt. 

Resultatet från survey-undersökningen visade att en variant är att ett kontrollprogram 

genomförs vid besök hos dotterbolagen stickprovsvis samt att det sker en 

nyckeltalsuppföljning på distans. En annan variant är att internrevisionen utvärderar utvalda 

enheter genom att göra en genomgång av checklistor, intervjuer med nyckelpersoner, 

genomgång av interna policys och riktlinjer. Vidare sker en verifiering, med hjälp av bland 

annat stickprov, av att gruppens policys följs. Vad många internrevisionsavdelningar i 

bolagen anser sig utgå ifrån är en årlig riskutvärdering eller riskanalys. Utifrån dessa 

utvärderingar eller analyser väljs sedan granskningsmetodik såsom intervjuer och stickprov. 

Den här metoden, när internrevisionsavdelningen genomför utvärderingen, var enligt survey-

undersökningen det vanligaste tillvägagångssättet efter självutvärdering för att utvärdera 

intern kontroll. 

 

5.3.3 Omfattning av extern handläggning 

För att försöka ta reda på vilka tillvägagångssätt som bolag i dagsläget använder sig av 

frågade vi även i vilken omfattning bolag anlitar extern hjälp vid utvärdering av intern 

kontroll eller om det mesta handläggs internt. Även valet av extern hjälp eller ej vid en 

utvärdering kan utgöra en väsentlig del av arbetet med den interna kontrollen. Här kom det ur 

intervjuerna fram att många åtminstone tar lite hjälp inledningsmässigt för att få goda råd och 

riktlinjer hur de ska tänka. Bolag assisteras med utbildningar och med den ”övergripande 

kartan” då det anses svårt för bolag att komma rätt i tankesättet från början. När det sedan 

gäller att dokumentera, formalisera och till en viss del utvärdera görs enligt 

intervjurespondenterna det mesta internt. Eftersom det många gånger handlar om en 

ekonomisk fråga, hur mycket pengar bolagen vill avsätta för att få extern hjälp, är det här det 

går att spara pengar. Sen finns det erfarenhetsmässigt, enligt de intervjuade, företag som tar 

hjälp med i princip allt såsom att testa kontroller och med att dokumentera kontrollprocesser 

men vanligast är att extern hjälp tas för att lägga grunden till internkontrollarbetet.  
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Övervägande del av bolagen i enkäten svarade att de handlägger arbetet med att beskriva den 

interna kontrollen internt. Av resterande bolag, som svarade i enkäten, var det även här 

vanligt med intern handläggning även om den kompletterades med extern hjälp. Inget bolag 

nyttjade enbart extern hjälp och vidare kom det fram att merparten av bolagen endast utför en 

undersökning när behov anses föreligga. I de fall behov saknas anser bolagen sig ha vetskap 

om dess situation gällande den interna kontrollen och därmed fullföljs beskrivningen över hur 

den interna kontrollen är organiserad utan vidare åtgärder. Ett annat vanligt förekommande 

tillvägagångssätt var att bolagen årligen gör en undersökning för att få vetskap om dess 

interna kontroll. Vidare framkom det ur survey-undersökningen att även arbetet med att 

utvärdera den interna kontrollen främst sker internt. Som figuren nedan visar handläggs 

antingen allt arbete med att utvärdera den interna kontrollen internt eller så sker arbetet internt 

men med extern handläggning som komplement. 

 

 

Figur 5; Diagram extern hjälp 

 

5.3.4 Egenrapportering 

Ur intervjuerna framkom att ett annat tillvägagångssätt för att beskriva och utvärdera den 

interna kontrollen är att använda sig av ett egenrapporteringsverktyg, även kallat ”self 

reporting”. Det handlar alltså om en kontinuerlig rapportering om huruvida kontroller blivit 

utförda av en person på en nivå långt ner i organisationen upp till toppnivå. Personen längre 

ner i organisationen använder ett verktyg för att skicka upp information till toppnivå om att 

denne utfört sina kontroller. Till exempel får personer på toppnivå veta hur det gått för någon 

längre ner i organisationen med att stämma av huvudboken. Det finns även i verktyget 

utrymme att skriva lite hur väl det fungerat och det blir i sin tur också ett sätt att utvärdera. 
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Det är alltså någon på toppen som sitter och tittar att alla fyllt i sina kontroller. Har 

någon/några flaggat för problem på vägen med att utföra dessa kontroller får någon på 

toppnivå information om detta och även vilka typer av problem som uppstått. Detta 

tillvägagångssätt återfinns vanligen hos bolag som behövt tillämpa SOX, men även hos andra 

bolag.  

 

5.3.5 Analysbaserad metod 

Det finns, enligt de intervjuade, olika typer av analyser som bolag kan använda sig av såsom 

att ringa in KPI30 eller använda någon form av Balanced scorecard. Det handlar alltså om 

vissa styrmått vilka härrör till kvalitén på den interna kontrollen. Att plocka fram sådana mått 

och sen utvärdera dessa på månatlig eller kvartalsvis basis anses vara väldigt vanligt 

förekommande. Det kan till exempel handla om att avstämningar har gjorts i tid eller huruvida 

det finns stora brister i den ekonomiska rapporteringen eller om den är rättvisande. Styrelsen 

tar fram vilka frågor de anser vara viktiga och vidare på vilken periodisk basis de vill ha dessa 

återrapporterade till sig. Bolag får givetvis fundera över vad som bör rapporteras, till exempel 

kanske det inte är så intressant för styrelsen att veta att lagret är inventerat tre gånger i år men 

det finns vissa lite större mått som kan vara intressanta att återrapportera. Dessa analyser 

håller på att bli mer och mer vanligt förekommande och de är bra av den anledningen att de 

ger ett tydligt värde till högre nivåer av ledning och kanske till och med på styrelsenivå. 

Styrelser börjar, enligt intervjurespondenterna, känna sig allt mer bekväma med den typen av 

avrapportering.  

  

5.3.6 Antalet dotterbolag/enheter i utvärderingen 

Gällande om alla dotterbolag i en koncern ska inkluderas i utvärderingen av den interna 

kontrollen eller om det räcker med att göra ett urval och hur det i så fall ska gå till beskrivs 

nedan. Enligt de intervjuade berodde antalet dotterbolag helt på riskanalysens utfall. Bolagen 

rekommenderas att på koncernnivå göra en rejäl genomgång av sin verksamhetsplan och sina 

risker. En respondent förordade till och med att en detaljerad riskbedömning på kontonivå där 

balans- och resultaträkning gås igenom och ett övervägande om vad bolaget har för risker 

med respektive balans- och resultatpost sker. Vidare bör bolagen ta i beaktande vilka 
                                                 
30 Key performance indicator 
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koncernbolag de har och hur kontona är uppbyggda. Låt säga att ett bolag har ett jättestort 

konto på intäktssidan och det är enbart två av tio bolag som står för 80 %, då kanske det är där 

bolaget bör fokusera. De övriga tillsammans kan inte påverka så mycket. I undantagsfall kan 

det vara så att de andra åtta har en väldigt specifik och riskfylld verksamhet som gör att de 

trots allt skulle kunna påverka. Detta borde kunna upptäckas i riskanalysen så det är den som 

utgör knutpunkten.  

 

Vidare ansågs det även, enligt de intervjuade, vara upp till respektive företagsledning att 

bestämma vad som är väsentligt och dessutom bör bedömningen av hur mycket resurser som 

bolaget är beredda att lägga på en utvärdering tas i beaktande. Bolagen bör alltså, beroende på 

var behovet finns allokera sina resurser och alla bolag bör vara med i riskanalysen, därefter 

kanske det räcker att undersöka ett fåtal aspekter i vissa dotterbolag och ”borra sig djupare” i 

andra. Vidare svarade övervägande delen av bolagen i survey-undersökningen att samtliga 

dotterbolag eller enheter bör inkluderas vid en utvärdering av den interna kontrollen. Därefter 

var det vanligt förekommande att urvalen bestod av de största bolagen alternativt där riskerna 

bedömdes vara störst.  

 

5.3.7 COSO-ramverket 

En ytterligare metod, eller en kartläggningsprocess beroende på vems åsikt som skildras, är 

tillämpningen av COSO-ramverket. Intervjurespondenterna har uppfattningen om att alla 

bolag på något sätt använder ramverket när de arbetar med intern kontroll. Det finns även 

några svenska bolag som är dotterbolag till japanska koncerner och den japanska SOX 

föreskriver en egen COSO-variant som har lagt på några dimensioner med bland annat ”safe 

guarding of assets”. Dock är det fortfarande COSO som utgör grunden. Vidare finns en 

kanadensisk variant, COCO, men ingen av respondenterna har stött på något svensk företag 

som använder sig av denna. Det finns även en ytterligare version av COSO med åtta 

komponenter men i denna är det egentligen inget nytt. Skillnaden mot versionen med fem 

komponenter är att vissa delar har brutits ut och tydliggjorts men dessa ingår egentligen redan 

i den ursprungliga versionen.   

 

Enligt survey-undersökningens utfall visade det sig att de flesta bolag som omfattas av Svensk 

kod för bolagsstyrning använder COSO-ramverket för att kartlägga den interna kontrollen. 
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Vidare när denna fråga ställdes i survey-undersökningen visade utfallet att vissa bolag arbetar 

enligt COSO:s komponenter men utan att nämna COSO som begrepp. Gällande vilken 

komponent som ansågs viktigast var det ingen enskild komponent som av bolagen betraktades 

viktigare än den andra, utan alternativet att alla var lika viktiga fick högst svarsfrekvens, se 

figur 6 nedan. Riskbedömning var vidare den komponent vilken fristående ansågs viktigast. I 

kommentarer från enkäten beskrevs COSO-ramverket som en sammanhållen enhet men utan 

en god kontrollmiljö betraktades allt annat arbete som relativt meningslöst. Vid tillämpning av 

COSO-ramverket, som bas i ett bolags interna kontrollprocess, talade flertalet av de 

intervjuade om att det är riskanalysen som är det centrala. Vidare underströk de, i likhet med 

bolagen i survey-undersökningen, att ingen komponent är viktigare än den andra utan det är 

snarare den samlade bilden utav hur dessa komponenter samverkar som är av betydelse.  

 

 

Figur 6; Diagram COSO-ramverket 

 

En samlad kommentar av intervjurespondenterna var att det är viktigt för bolagen att se hela 

sin interna kontrollprocess och COSO-komponenterna som en helhet. Enligt de intervjuade 

länkar alla komponenter väl in i varandra och det görs heller inte någon viktning av 

komponenterna i sammanställningen. En av de intervjuade påpekade att många bolag tänkt 

mycket på kontrollmiljön i form av att de kollar att etiska policyn, styrelse samt 

revisionskommitté fungerar och vidare att arbetsrutiner finns dokumenterade. Därutöver har 

bolag också arbetat en del kring risk, vilket går att förbättra hos många. Vidare har de tittat 

närmare på kontrollaktiviteterna och där väldigt omfattande dokumenterat avstämningar på 

detaljerad nivå. Därefter har de gått vidare och tittat på information och kommunikation men 
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kanske inte nått hela vägen fram i processen, men det stora problemet ligger inte här utan på 

övervakning och uppföljning. Denna komponent anses av många vara sämst. Det finns många 

gånger styrande dokument, introduktionsutbildningar, intranät med mera men bolag följer inte 

upp och övervakar tillräckligt väl att de faktiskt efterlever det planerade. Vad detta kan bero 

på kan till viss del höra ihop med den svenska kulturen enligt ovanstående intervjuade 

respondent. Svenskar är inte vana att kontrollera varandra och det anses nästan lite fult att 

kontrollera. Dessutom kan det vara jobbigt även att bli kontrollerad. Vad som dock poängteras 

är att mentaliteten börjar gå lite mer mot en vidare förståelse för att det är viktigt med 

kontroller och varför dessa behövs. Vissa tycker också att det är skönt att kontrolleras för det 

förflyttar ansvaret till en annan nivå eftersom det faktiskt finns någon som följer upp om en 

person skulle råka missa eller slarva. Någon enskild person blir inte lidande om denne gör fel 

utan det finns ett mer övergripande ansvar. Vidare understryks att när det handlar om 

kontroller i svenska bolag så görs det många gånger bra saker också men dessa sker oftast inte 

tillräckligt formaliserat. 

 

Vad som mer ansågs vara viktigt enligt de intervjuade var att COSO-ramverket, som det 

framställs i vägledningen,31 är väldigt strukturerat men att det gäller för bolagen att anpassa 

ramverket efter sitt eget sätt att jobba och inte bara skriva saker för sakens skull. Även om det 

som står i COSO-ramverket i hög grad bygger på sunt förnuft bedöms det generellt vara 

mycket bra eftersom allt som behövs ryms inom det. Ramverket blir dock, såsom många 

andra verktyg, inte bättre än hur det appliceras. 

 

När det handlar om vad som kan ingå under de olika komponenterna är det väldigt olika. 

Vissa intervjurespondenter hänvisar till ”Guidance for Smaller Public Companies32”, där det 

finns ett antal områden vilka är förslag på vad som kan ingå. Nedan anges några exempel på 

vad som nämnts under intervjuerna och som kan ingå under de olika komponenterna i COSO-

ramverket. 

 

Kontrollmiljön 

Här handlar det om att företagsledningen har satt upp en grund och även tydliggjort för 

organisationen vad det är som gäller och vilka förväntningar som finns. Det kan handla om 
                                                 
31 Den vägledning som FAR och Svenskt näringsliv tagit fram. 
32 COSO:s vägledning, för mer information se 4.1.6 
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förväntningar ställda på årsredovisningen eller andra rapporter. Här kommer även ägarnas 

krav in gällande när rapporter ska vara färdigställda och vad som bör inkluderas. Inom denna 

komponent handlar det mycket om att från toppen, det vill säga från ledning och övergripande 

personer, kommunicera ut mål och förväntningar i organisationen och att detta görs på ett bra 

sätt.  

 

Riskbedömningar 

Här handlar det om vad ett bolag har identifierat för risker med den finansiella rapporteringen.  

Det kan skilja sig mycket mellan bolag men det viktiga är att bolaget själv identifierar 

riskerna och vad som anses viktigt. 

 

Kontrollaktiviteter 

Denna komponent hänger ihop med riskbedömningen och handlar om att det finns ordentliga 

kontroller på plats för att säkerställa eller minimera risken för fel. Det är viktigt att identifiera 

nyckelkontroller och verkligen se till vilka kontroller som är av betydelse. 

 

Kommunikation och information 

Det är viktigt att ha policys och riktlinjer på plats för att veta vad det är som gäller internt 

avseende framtagandet av de finansiella rapporterna. Att bolaget har en framtagen 

ansvarsfördelning eller att det finns redovisningsprinciper fastställda i en ekonomihandbok 

eller i ett intranät är två exempel under denna komponent. 

  

Övervakning och uppföljning 

Här anses det viktigt att företagsledningen återigen tar en aktiv roll och följer upp saker de 

tidigare kommunicerat ut, att de kontinuerligt tar del av analyser och rapporter. Dessutom att 

de aktivt ställer frågor till organisationen om det är större förändringar och hela tiden håller 

sig uppdaterade om vad som händer. Vidare anses det viktigt, som en kvalitetssäkring, att 

företag inte publicerar något eller skickar det till styrelse eller revisorer utan att ha gått 

igenom det innan eftersom det faktiskt handlar om bolagets produkt. 
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5.4 Sammanställning, verifiering och åtgärdsprogram 

När en utvärdering har utförts kan denna sammanställas både i den interna, men även till viss 

del i bolagens externa rapport. När det gäller den interna rapporten kan det se olika ut men det 

viktiga anses enligt intervjurespondenterna vara att styrelsen är med och utformar hur detta 

ska gå till. Ifall det ska göras i trafikljusform, i en detaljrapport i word eller på något annat 

sätt, det är upp till styrelsen att bestämma hur de vill ha det. Vidare får ”top management” 

göra samma utvärdering och se vilka nyckelkomponenter som de vill få återrapporterad 

information om. Baserat på nyckelkomponenterna får de sätta upp vilka ramverk som de vill 

ha för utvärdering. Gällande den externa rapporten anses COSO-strukturen enligt 

vägledningen vara bra att tillämpa så länge bolagen, vilket tidigare beskrivits, verkligen 

skildrar sin egen situation. Vidare var flertalet av de intervjuade överens om att FAR och 

Svenskt Näringslivs vägledning varit viktig för företagen i arbetet med den interna kontrollen 

samt för att skriva internkontrollrapporten. 

 

Om ett bolag nu har utfört en utvärdering på olika separata avdelningar så undrade vi hur 

viktning kan göras, mellan dessa dotterbolag eller enheter, för att få en samlad bedömning av 

koncernen som helhet. Enligt de intervjuade fanns det flera varianter på detta. Ett alternativ 

var att inget helhetsomdöme eftersträvas utan resultatet redovisas för varje enhet på ett separat 

vis. Ett annat alternativ var att göra sammanställningen kvantitativt genom att till exempel se 

hur stor relativ del som en avdelning eller ett underbolag har av ett visst område eller konto. 

Låt säga att det är intäkter som är en stor post i ett bolag och att bolaget har dålig intern 

kontroll på intäktssidan i sina två största enheter men väldigt bra kontroll i de andra små 

enheterna, då är situationen inte godtagbar. Ett bolag måste alltså analysera situationen och 

titta relativt på hela kontot eller hela bolagets verksamhet. Ur intervjuerna kom det fram att 

det här tillvägagångssättet är det vanligaste om ett bolag nu strävar efter att göra en 

sammanvägning. Utöver dessa kan vissa bolag ha specifika risker som inte styrs av 

kvantitativa mått utan som kan ha med utveckling att göra eller styrt av företagets namn eller 

renommé. Men då börjar diskussionen handla mer om övergripande risker och inte enbart om 

finansiell rapportering. Dessa bör dock finnas i åtanke om bolaget styrs mycket av detta men i 

övrigt är det kvantitativa viktningar som är vanligt förekommande, även om en 

sammanställning gjord på kvantitativ basis även kan kombineras med kvalitativa delar. 
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Vi undrade vidare om det finns något mervärde i att göra en samlad bedömning av den interna 

kontrollen för koncernen eller om det räcker till att se på de olika delarna. Bland de 

intervjuade nämndes att det kan utgöra ett värde för styrelsen att få en samlad bild av bolagets 

interna kontroll. Dock kan det vara svårt att göra en helhetsanalys och därför ansåg några av 

de intervjuade att det inte var någon större mening med att slå ihop resultatet. Som exempel 

nämndes att även om nio av tio enheter hade bra intern kontroll och den tionde hade jättedålig 

och denna enhet hade ett stort inflytande i organisationen blir en hopslagning inte rättvisande 

ändå.  

 

5.4.1 Verifieringsprocess 

Enligt de intervjuade respondenterna gällande verifiering och hur många och vilka bolag som 

bör inbegripas, om ett bolag vill följa upp ett insamlat resultat, handlade svaren återigen om 

riskanalysen. Det beror på hur vansklig verksamheten anses vara. Bolagen bör enligt de 

intervjuade väljas ut genom att titta på var riskerna är störst och det poängterades att ledorden 

i denna process bör vara risk och väsentlighet. Om till exempel ett bolag har bytt ekonomichef 

eller datasystem kanske bolaget bör ingå i verifieringen av den anledningen. Vad som 

underströks var att de flesta riskerna inte är geografiskt betingade utan snarare verksamhets- 

och storleksbetingade. Vidare påpekades att det kan vara värdefullt att ha en viss nivå av 

oförutsägbarhet i sitt urval så att de små bolagen, som i förhållande till de stora oftast inte är 

lika riskfyllda, inte alltid kommer undan utan känner att även de kan få ögonen på sig. Därför 

ansågs alternativet att använda sig av ett rullande schema vara en variant.  

 

Som åskådliggörs i diagrammet nedan visar utfallet från survey-undersökningen att de flesta 

bolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning verifierar de svar som samlas in för att 

utvärdera den interna kontrollen. Av dessa bolag sker verifieringen till övervägande del i 

samtliga bolag/enheter. Bland övriga bolag, som verifierar, var fördelningen någorlunda jämn 

över om det var fler eller färre än hälften av bolagen/enheterna som inkluderades i 

verifieringen.  
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Figur 7; Diagram verifiering 

 

5.4.2 Åtgärdsprocess 

Efter att en utvärdering gjorts och resultatet redovisats behöver bolagen enligt 

intervjurespondenterna gå tillbaka till sin riskanalys och baserat på en riskbedömning göra 

prioriteringar. Låt säga att ett bolag har funnit tio underkända resultat i sin utvärdering av den 

interna kontrollen. Då får bolagen undersöka vilka som rör huvudområden, kritiska processer 

eller konton och det är dessa som det bör satsas åtgärder på. Underkända resultat härrörande 

till annat kanske inte rör konton som är relevanta eller till och med går att förklaras bort. Det 

gäller alltså att göra en prioritering baserat på en riskbedömning. 

 

Svaren i survey-undersökningen visade att i ungefär hälften av bolagen fastställer ledningen 

vilka åtgärder som bör verkställas. Att åtgärderna utförs är sedan respektive enhets ansvar. 

Ytterligare visade survey-undersökningens utfall att brister och svagheter, beroende på 

karaktär, bör åtgärdas på olika nivåer i en koncern. Till exempel bör brister och svagheter 

identifierade på enhetsnivå åtgärdas på samma nivå medan när det handlar om brister och 

svagheter identifierade i koncernövergripande rutiner och riktlinjer bör dessa snarare åtgärdas 

av en processägare. Vidare ett exempel på vilka åtgärder som en enhet/dotterbolag kan 

använda sig av är att upprätta åtgärdsplaner för noterade brister och därefter månatligen, eller 

på annan periodisk basis, följa upp dessa tills samtliga brister korrigerats.  
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5.5 Matnyttiga synpunkter 

Nedan sammanfattas några synpunkter vilka uppkommit under intervjuerna och som kan vara 

bra för bolag att dra nytta av. 

 

5.5.1 Behov av riskanalys 

Vad som är viktigt att tänka på, vilket var ett återkommande svar från intervjurespondenternas 

sida, var att bolagen måste göra en riskanalys. I denna ska de gå igenom vilka risker de ser i 

sin finansiella rapportering och utifrån den sedan göra prioriteringar för att kunna allokera 

sina resurser efter bästa förmåga. Förutsättningarna skiljer sig mycket åt från bolag till bolag 

och varje bolag har en egen situation att utgå ifrån men gemensamt för alla är att de bör göra 

en riskanalys. Det är också viktigt att börja med att fastställa ambitionsnivån så att det är 

klarlagt vilket utrymme som finns i den finansiella rapporteringen och hur många, om några, 

fel som kan accepteras. Det som kommer fram från riskanalysen och den uppsatta 

ambitionsnivån lägger grunden och styr sedan resten av arbetet.  

 

Då riskanalysen verkar vara central ur många aspekter frågade vi intervjurespondenterna om 

denna måste göras årligen. Det kom då fram att det beror på vilken verksamhet det handlar 

om men att någon form av riskanalys bör genomföras. Nivån på denna kan dock variera 

mellan åren, till exempel görs vart annat år en jättedetaljerad sådan medan en mer 

övergripande uppföljning sker andra år. Har bolaget dock en väldigt riskfylld verksamhet 

kanske det finns ett behov av att genomföra riskanalyser två gånger per år. Det är med andra 

ord mycket beroende på verksamhetens art.  

 

5.5.2 Styrkor och svagheter hos bolag som utvärderar intern kontroll 

Ur intervjuerna framkom att de företag som tänker i form av risk oftast utvärderar ”rätt 

saker”. Dessa bolag brukar också kunna dra mest nytta av den kostnad de lägger ner för 

arbetet.  Svagheter, vilka de intervjuade påpekade, var att många bolag inte tänker tillräckligt 

utifrån ett riskperspektiv och att vissa bolag testar många olika saker men kanske inte har rätt 

kontroller. Dessutom när information rör sig mellan avdelningar och olika funktioner har 

många bolag en benägenhet att testa samma saker vid flera tillfällen vilket många gånger är 
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onödigt. Att för få riskanalyser utförs och att bolagen ”slänger sig ut” i kontrollerna direkt 

utan att tänka tillräckligt innan, anses enligt intervjurespondenterna vara det stora problemet. 

Bolagen borde tänka från botten; vad är målet med utvärderingen, vad är risken och hur kan 

lämpliga prioriteringar göras. 

 

5.5.3 Lagom är bäst 

Ett råd, vilket vi fått återkommande från de intervjuade, är att enbart en självutvärdering oftast 

är för lite, men att använda sig av en internrevision som väldigt omfattande testar allt varje år, 

inte heller är att rekommendera. Det gäller för bolag att ha ett riskfokus och titta på vilka 

speciella områden som det kan gå fel i. Att tillämpa någon form av självutvärdering med en 

internrevision som sen verifierar resultatet, vilket kommit fram ur självutvärderingen, ansågs 

vara ett sätt att gå tillväga. När denna procedur har infunnit sig ett antal år och där det gjorts 

verifiering av enkätresultaten och den kommit på plats, då kanske det sakta går att släppa 

detaljisterna33 och mer och mer förlita sig enbart på självutvärderingen. Det här kan lättast ske 

när det finns en etik och moral som gör att folk svarar rättvisande på frågorna och 

organisationen är ärlig i sig själv. 

 

Något annat som understrukits av de intervjuade var vikten av att bolagen anpassar arbetet 

med den interna kontrollen till sina egna förutsättningar och hela tiden försöker väga 

kostnaden mot nyttan. Detta gäller inte enbart vid utvärderingsprocessen utan även med 

internkontrollarbetet i stort. Vidare bedömde i stort sett alla bolag i survey-undersökningen att 

kostnaden för nerlagt internkontrollarbete vägdes upp av nyttan för densamma. Ett exempel 

som visar detta är att bolag ansåg att förbättringar skett i processer och rutiner utan överdriven 

administration.  

 

5.6 Posten 

För att få inblick i en konkret organisations arbete med att kartlägga och verifiera den interna 

kontrollen har vi haft möjligheten att titta närmare på Postens tillvägagångssätt. Genom 

intervjuer med ansvariga samt genom att ha tagit del av relevanta dokument har vi skaffat oss 

                                                 
33 Exempelvis internrevision och konsulter 
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en bild av Postens metod. Nedan kommer det tillvägagångssätt bolaget använt sig av vid 

kartläggning och verifiering av intern kontroll att introduceras. Först ges dock en presentation 

av Postens organisation för att skapa en tydligare bild av verksamheten. 

 

Posten är ett statligt bolag och en av Sveriges största koncerner. Företaget har flertalet 

dotterbolag både inom och utanför Sveriges gränser. Vidare är Posten ett av de största 

företagen inom meddelande- och logistiktjänster i Norden med en omsättning på drygt 25 

miljarder SEK och drygt 30 000 anställda. 900 000 företag och 4,5 miljoner hushåll omfattas 

av den rikstäckande postservice som fem dagar i veckan, året om, tillhandahålls av Posten. 

(posten.se, A) 

 

Posten är sedan första januari 2007 indelad i fyra verksamhetsgrenar; Posten Meddelande AB, 

Posten Logistik AB, Strålfors AB samt Svensk kassaservice (posten.se, B).  

 

 

Figur 8; Organisationsschema för Posten AB 

 

Posten AB: Moderbolag med koncernövergripande funktioner, exempelvis personal och IT. 

 

Posten Meddelande AB: Med Sverige som huvudmarknad bedrivs inom denna 

verksamhetsgren den traditionella postverksamheten, exempelvis brevdistribution och 

direktreklam. 

 

Posten Logistik AB: Med Norden som huvudmarknad ansvarar verksamhetsgrenen för 

logistiklösningar såsom pall och paket.  

 

Strålfors AB: Med produktion i åtta länder svarar det här IT-fokuserade Business-to-

Businessföretaget för kompletta lösningar inom informationsöverföring. 

Posten AB 

Posten Meddelade 
AB 

Strålfors AB Svensk kassaservice Posten Logistik AB 
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Svensk kassaservice: Den här verksamhetsgrenen levererar rikstäckande kassaservice. 

(posten.se, B) 

 

Med anledning av att Posten är ett statligt ägt bolag är ambitionen att de principer som 

uttrycks i statens ägarpolitik efterlevs. Således strävar bolaget efter att följa tillämpbara 

principer i Svensk kod för bolagsstyrning (posten.se, C). 

 

5.6.1 Införande av modell för intern kontroll  

För att efterleva den del i Svensk kod för bolagsstyrning vilken behandlar intern kontroll med 

avseende på de finansiella rapporterna har Posten infört en modell vilken beskrivs nedan. 

Inledningsvis ges dock en kort beskrivning om bakgrunden till detta tillvägagångssätt. 

 

Innan Posten tillämpade de regler som följer av Svensk kod för bolagsstyrning fanns bolagets 

processer beskrivna i ett verksamhetssystem. Detta system, som främst bestod av 

processbeskrivningar, var detaljerat och många av Postens rutiner fanns redan nedskrivna. Att 

mycket av förarbetet var gjort underlättade beskrivningen och utvärderingen vid första årets 

tillämpning av Koden. Det arbete som då bedrevs handlade främst om att kartlägga befintliga 

system och vidare granska vilka kontroller som utfördes. Därefter tillsattes en projektgrupp, 

vilken tillsammans med bolagets internrevisor, analyserade vilka risker som ansågs föreligga i 

processerna. Frågor som ställdes vid analysarbetet var bland annat ”vad händer när en faktura 

anländer och vad finns det för felkällor”. Efter vidare analysarbete och bland annat en 

workshop ansågs behov av ytterligare internkontrollarbete föreligga. I och med detta 

beslutades att en självutvärdering, med hjälp av ett frågeformulär, skulle tillämpas i 

organisationen. 

 

Postens arbete med den interna kontrollen kan beskrivas som en process bestående av två 

delar. Den första är att bolaget jobbar vidare i det befintliga verksamhetssystemet för att på så 

sätt säkra att det finns internkontrollmoment. Den andra delen handlar om säkerställandet av 

att dessa internkontrollmoment faktiskt fungerar. Ett annat sätt att klargöra tillvägagångssättet 

är att Posten dels gör en beskrivning av den interna kontrollen såsom Koden förespråkar och 

dels utvärderar hur väl den fungerar i en rapport, vilken lämnas till styrelsen.  
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Hösten 2007 genomförde Posten för första gången en självutvärdering av sin verksamhet, 

avseende den finansiella rapporteringen. Denna utfördes i koncernens samtliga 36 bolag med 

hjälp av ett ”frågebatteri” som under en tid arbetats fram. Då det var första året som 

utvärderingen genomfördes i den här formen så samverkade Posten i framtagandet av modell 

med extern konsult. Det var hela tiden Posten som drev processen och fattade beslut, 

konsultens roll sågs som en extern resurs. Tillsammans utformade de ett 

internkontrollformulär där varje bolag fick ta ställning i ett antal, för Posten specifika, 

påståenden.  

 

Ett exempel på påstående, vilket är hämtat från komponenten kontrollmiljö, är följande:  

Kontrollmiljö Ja Nej Kommentar 

Alla medarbetare inom områdena/funktionerna 

ekonomi- och finans har den kompetens som 

krävs för sin roll och ansvarsområde. 

   

Figur 9; Exemplifierande fråga ur internkontrollformulär 

 

Utifrån påståendet fick bolagen ta ställning till svarsalternativen ja eller nej och dessutom 

fanns det chans att lämna en kommentar om så önskades. 

 

Det formulär som togs fram var baserat på de krav som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning. 

Posten har, tillsammans med stöd från den externa konsulten, inriktat sig på att täcka in de 

områden som anses mest kritiska för den finansiella rapporteringen. Vad bolaget ytterst 

strävat efter är att utreda om organisationen, beträffande den finansiella rapporteringen, når 

målen ”tillförlitlig finansiell rapportering” och ”efterlevnad av tillämpliga lagar och 

förordningar”.  

 

5.6.2 COSO-ramverket 

Den modell som valdes för att kartlägga den interna kontrollen baserades på det ramverk som 

COSO tagit fram. I enlighet med denna har den interna kontrollen delats upp utefter de olika 
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komponenterna. För varje delkomponent i COSO-ramverket har påståenden utformats och 

COSO-ramverkets olika komponenter utifrån Postens perspektiv beskrivs nedan. 

 

Kontrollmiljö: 

Denna komponent ligger till grund för den interna kontrollen på Posten och omfattas av den 

kultur och de regelverk vilka bolagets styrelse och ledning arbetar utifrån. Det interna 

regelverk som finns inom Posten inbegriper policys inklusive instruktioner och direktiv, 

attestinstruktioner, ägardirektiv för dotterföretag samt beslutsordning. Den sistnämnda 

reglerar beslutanderätten vilken utgår från koncernnivå, med delegering till de olika 

rörelsegrenarna, vidare nedåt till den, i varje rörelsegrens beslutsordning, lägsta tillämpliga 

nivå. Vad gäller ägardirektiv för dotterbolagen finns det utifrån Postens handlingsplan 

framtagna regler vilka reglerar dess strategiska mål och handlingsutrymmen. I dokumentet 

Styrformer i Posten summeras den styrfilosofi samt de grundläggande regler för styrning av 

verksamheten som finns. Vidare kommer de koncernpolicys som hittills varit gällande att 

ersättas av en nytillkommen uppförandekod under 2008. (Postens årsredovisning, 2007) 

 

Inom styrelsen har ett revisionsutskott utsetts vilket ansvarar för exempelvis intern kontroll 

vad gäller att bedöma dess processer och struktur samt hur omfattande riskhanteringen ska 

vara inom organisationen. Vidare har rollfördelning samt ansvar för rapportering, redovisning 

och analys tydligt definierats inom ekonomi-, controller- och finansfunktioner belägna under 

CFO. (Postens årsredovisning, 2007) 

 

Inom denna komponent har Posten tagit fram påståenden vilka bland annat handlar om ifall de 

regelverk, instruktioner och koncernpolicys som finns även är kända inom organisationen. 

Ytterligare påståenden behandlade huruvida olika dokument och beskrivningar var upprättade 

samt om rätt kompetens för respektive ansvar förelåg. 

 

Riskbedömning: 

Enligt en koncernpolicy för Risk Management, vilken är fastställd av styrelsen, skall alla 

Postens väsentliga verksamheter riskanalyseras. Detta omfattar såväl affärs- som 

verksamhetsrisker. Det är varje affärsområdeschef som har ansvar för att en riskanalys 

genomförs på dennes enhet. Vidare analyseras och rapporteras de, avseende den finansiella 
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rapporteringen, identifierade riskerna av rörelsegrenarnas controllerorganisationer. Denna 

granskning leder i sin tur till att åtgärder vidtas och rutiner uppdateras för att kunna säkerställa 

en korrekt upprättad finansiell rapportering. (Postens årsredovisning, 2007) 

 

Här har påståenden upprättats för att bedöma företagets risk. Exempel på vad ett sådant kan 

innefatta är huruvida det i bolagets affärsprocesser finns analyser vilka fångar upp risker i den 

finansiella rapporteringen.  

 

Kontrollaktiviteter: 

Exempel på en kontrollaktivitet är att utkast till delårsrapporterna kontrolleras av 

revisionsutskottet innan styrelsen tar vid för fortsatt behandling. Vidare, om en återblick görs 

till det gångna året, har Postens revisorer utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten 

januari – september. Även för respektive kostnadsställeansvarig finns det 

koncerngemensamma anvisningar vad gäller den interna kontrollen såsom 

rimlighetsbedömning innan lön utbetalas. (Postens årsredovisning, 2007) 

 

De processer som Posten använder är definierade och sammanställda i dess 

verksamhetssystem. Systemet inbegriper väl detaljerade beskrivningar av affärsflödets olika 

moment avseende transaktionshantering och bokföring. En dokumentation görs i 

verksamhetssystemet, av de kontrollaktiviteter som urskiljts, för att dessa, i den löpande 

verksamheten, skall fungera som en inkorporerad del. (Postens årsredovisning, 2007) 

 

För att utvärdera komponenten har ett antal påståenden tagits fram som berör vilka 

kontrollaktiviteter som finns inom organisationen. Frågorna behandlar bland annat 

konsolideringssystemet Cognos och huruvida instruktioner finns tillgängliga, ansvariga är 

utsedda samt om avstämningar sker mot bolagets huvudbok. Vidare finns även frågor om 

rutiner vid leverantörsfakturor och löner. 

 

Information och kommunikation: 

För att underlätta spridning av information och kommunikation nyttjas ett intranät. På 

intranätet, vilket ständigt uppdateras, finns verksamhetssystem med processbeskrivningar och 

det interna regelverk som Posten inrättat. (Postens årsredovisning, 2007) 
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En kommunikationspolicy, vilken behandlar hur information ska ges ut, vem som ska ge ut 

den samt vad som ämnas kommuniceras har fastställts av styrelsen. Denna policy syftar till att 

tillförsäkra komplett och riktig intern samt extern information. Vidare förs i revisionsutskottet 

regelbundet diskussioner avseende den interna kontrollen och frågor som uppstår kring denna. 

Utifrån dessa diskussioner sammanställs protokoll vilka sedan delges styrelsen. (Postens 

årsredovisning, 2007) 

 

För komponenten ställs olika påståenden för att undersöka den interna kontrollen vilka 

handlar om huruvida information, policys, dokument, förändringar i rutiner med mera sprids i 

organisationen. 

 

Styrning och uppföljning: 

De verksamhetsplaner som enheterna nyttjar samt Postens affärsplan styrs, koordineras och 

följs upp centralt av en koncerncontrollerenhet, vilken också bär det övergripande ansvaret. 

En central Risk Management-enhet ansvarar för att följa upp och analysera bolagets risker. 

Vidare följs mål, risker och handlingsplaner upp kvartalsvis enligt den styrmodell Posten 

verkar utifrån och den interna styrningen granskas och utvärderas sedan av 

internrevisionsenheten. Internrevisionschefen tar hjälp av extern part för att utföra arbetet med 

den interna revisionen, utifrån den plan för revision som revisionsutskottet bestämt. (Postens 

årsredovisning, 2007) 

 

För att ta reda på hur styrning och uppföljning fungerar inom koncernen upprättades ett antal 

påståenden inom kategorin. Dessa behandlade om verksamheten följdes upp enligt de 

riktlinjer som implementerats, om feedback ges från ledning och controllers, om åtgärdsplaner 

upprättas etcetera.  

 

5.6.3 Sammanställning, verifiering och åtgärdsprogram 

Totalt omfattade enkäten 40 stycken påståenden där bolagen fick ta ställning huruvida de 

stämde eller ej. Posten ansåg vidare att enbart frågeformulär inte var tillräckligt för att 

säkerställa bedömningen av den interna kontrollen. Därav, för att verifiera den interna 

kontrollen, valdes sju bolag ut, vilka fick ett personligt besök av organisationens 
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internkontrollansvarig. För att ge substans i svaren undersökte internkontrollansvarig inte bara 

frågorna, utan bolagen fick även visa de dokument och rutiner som efterfrågades.  

 

För att bestämma urvalet av bolag vilka skulle verifieras valde Posten att utgå från tankesättet 

att ju längre bort bolagen ligger från huvudkontoret, desto större chans är det att de inte 

känner sig anknutna till Posten, utan har sina egna rutiner. Utifrån detta urvalskriterium 

beslutades att enbart Europeiska bolag skulle innefattas34, för att sedan komma ner till 

lämpligt antal valdes de största bolagen ut. Innan verifieringen skedde hade enkäten skickats 

ut till samtliga bolag, även de som sedermera skulle besökas. Frågeformuläret användes vid 

besöken som ett underlag för att det besökta bolaget skulle kunna förbereda sig samt vara 

insatta i frågorna. De svar som samlats in genom enkäterna och via verifieringen 

sammanställdes sedan i en rapport vilken skickades till styrelsen. Det första året med 

självutvärdering var det den externa konsulten som sammanställde data, sedan tog Posten vid 

för att analysera materialet och skriva rapporten.  

 

Postens interna rapport har fokuserat på de områden där förbättringsmöjligheter identifierats. 

Således har de iakttagelser som identifierats rapporterats då avvikelse skett från normen. 

Vidare har varje bolag var för sig utvärderats i sammanställningen och därefter har en samlad 

bedömning av den interna kontrollen för Posten, som koncern, gjorts. Alla frågor från enkäten 

gavs samma vikt, dock skedde sammanställningen av bolag manuellt för att kunna justera för 

bolagens olika storlekar. Den interna kontrollen bedömdes utifrån en tregradig skala; 

tillfredställande, behov av förbättring samt ej tillfredställande. Om bolagen svarat ja på minst 

80 % av påståendena föll de inom den första kategorin och nästa gräns sattes på 60 %. Vidare 

om antalet jakande svar var färre än 60 % bedömdes bolagets interna kontroll som ej 

tillfredställande. Vid sammanställningen togs hänsyn till bolagets storlek, tillexempel om ett 

stort bolag bidrog till att behov av förbättring förelåg medan många små bolag visade att den 

interna kontrollen var tillfredställande blev den samlade bedömningen för Posten i stort att det 

fanns behov av förbättring. 

 

Efter att sammanställningen hade gjorts lämnades en återkoppling till respektive rörelsegren 

där resultatet från utvärderingen presenterades. Denna återkoppling innehöll både den egna 
                                                 
34 Det finns bolag som ligger utanför Europa, men Europa sattes som en gräns på hur långt bort de skulle bege 
sig. 
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rörelsegrenens specifika rapport, plus alla bolagens svar. Därmed fanns möjligheten för 

vardera rörelsegren att se vad alla bolagen hade svarat och gå tillbaka och se varför utfallet 

blev som det blev. Från koncernens håll beslutas inga handlingsplaner, utan de levererar bara 

svaren från självutvärderingen i sammanställd form. Det är därefter upp till varje rörelsegren 

att besluta hur de ska gå vidare och vilka åtgärder som ska vidtas. Poängteras bör, att det är 

det enskilda bolaget som är ansvarigt för sin interna kontroll, dock kan hjälp erhållas från 

koncernövergripande nivå.  

 

För tillfället jobbar Posten vidare med sin interna kontroll och ansvariga går igenom 

ytterligare processer. Dessutom arbetar bolaget vidare med det frågeformulär som ska skickas 

ut genom att ansvariga går igenom vilka förbättringar som kan göras från föregående år. Detta 

för att alla ska förstå innebörden av frågorna och för att täcka in de delar som är viktiga för 

den interna kontrollen. Att göra enkäten webbaserad är ytterligare ett mål som organisationen 

har framför sig samt att utforma en plan för vilka bolag som ska bli besökta för verifiering 

respektive år. Vad som hittills kan konstateras är att frågebatteriet har blivit en form av 

styrningsverktyg inom organisationen. 
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6. Analys 

Det här kapitlet syftar till att analysera det empiriska material vi samlat in från intervjuerna, 

survey-undersökningen samt studieobjektet Posten genom att förena detta med kapitlen om 

intern kontroll samt utvärdering av intern kontroll, vilka tidigare presenterats. Vi har valt att 

dela in internkontrollarbetet i tre steg och börjar således med en kortfattad beskrivning av 

dessa innan en mer djupgående redogörelse sker. Därefter följer några sammanfattande 

reflektioner. 

 

6.1 Utgångspunkter 

Analysen ämnar till att i en diskussion sammanföra studiens insamlade material med den 

teoretiska referensramen för att så småningom i studiens slutkapitel kunna besvara studiens 

syfte och således görs här en återkoppling till det, i uppsatsens inledande kapitel, uppställda 

syftet.  

 

”Uppsatsens syfte är att göra en beskrivning och en analys av svenska företags val av metod 

och verifiering av intern kontroll med avseende på de finansiella rapporterna, i enlighet med 

Svensk kod för bolagsstyrning.” 

 

Som tidigare beskrivits kräver Koden att styrelsen enligt paragraf 3.7.2 i Svensk kod för 

bolagsstyrning avger en rapport över hur den interna kontrollen avseende den finansiella 

rapporteringen är organiserad (SOU 2004:130). För att göra beskrivningen över den interna 

kontrollen och för att uppfylla paragraf 3.7.1 anser vi att det är oerhört viktigt att göra en 

utvärdering i bolaget över hur väl den interna kontrollen fungerat. Först när denna är gjord 

kan bolaget få vetskap om de har en bra intern kontroll eller inte. Eftersom en bra intern 

kontroll kan generera förtroende till bolagets intressenter och därmed i slutändan påverka hur 

framgångsrikt bolaget blir anser vi att det är viktigt att satsa resurser på att utvärdera den 

interna kontrollen. Vidare är en bra intern kontroll inte enbart positivt ur ett externt perspektiv 

utan även i ett internt perspektiv i det avseendet att fel i den dagliga verksamheten kan 

upptäckas samt att värdefulla rutiner kan implementeras (FAR Förlag, 2006).  
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Under tiden som arbetet med uppsatsen fortskridit och vi empiriskt samlat in material i syfte 

att ta reda på hur företag kan gå tillväga för att kartlägga och verifiera den interna kontrollen 

avseende de finansiella rapporterna har vi sett att arbetet med den interna kontrollen kan delas 

in i tre steg. Vi har, i syfte att underlätta för läsaren att förstå internkontrollarbetet, 

genomgående valt att under hela analyskapitlet följa dessa steg, vilka visas i figur 10. Stegen, 

med dess grundläggande komponenter, kommer kortfattat att beskrivas nedan för att därefter 

genomgå mer ingående analyser i kommande stycken.  

 

Det första steget innefattar vad intern kontroll är och vad som är 

god intern kontroll. Vidare innefattas att bolaget bör börja med 

att definiera vilket syfte de har med internkontrollarbetet och 

utvärderingen och därefter genomföra en riskanalys.   

 

Nästkommande steg utgör själva insamlandet av material och 

uppgifter om bolagets interna kontroll, det handlar här om vilka 

metoder som i svenska företag använts samt vilka personer som 

är involverade i utvärderingsprocessen.  

 

Figur 10; Analyskapitlets struktur 

I det sista steget ligger fokus på hur företaget väljer att sammanställa det insamlade 

materialet, om eventuell verifiering sker och därefter vilka åtgärder som vidtas. Det sista 

stegets arbete måste knyta an till vad företaget, i det första steget, definierade som syfte. 

 

Som framgått ovan har vi i studien haft Posten som studieobjekt och fått insikt i bolagets 

metod för att kartlägga och verifiera den interna kontrollen. Genom analysens tre steg varvas 

Postens tillvägagångssätt, och en utvärdering av det, med övrig empiri och den teoretiska 

referensramen. 

 

Sammantaget kan sägas att hur företag går tillväga för att kartlägga och verifiera den interna 

kontrollen varierar mellan företag och det är viktigt att tänka på att förutsättningarna skiljer 

sig åt. För att kunna göra en bedömning av den interna kontrollen måste en företagsspecifik 
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värdering göras över vilka processer som är viktiga för bolaget och var de största riskerna 

finns och beroende på utfallet kan det fortsatta tillvägagångssättet som bolag använder variera 

och åtgärder får vidtagas utefter detta. 

 

6.2 Steg 1 – Inledande arbete 

 

För att kunna genomföra en effektiv kartläggning och verifiering av 

den interna kontrollen i bolaget anser vi att styrelsen eller annan för 

uppgiften relevant person inledningsvis måste tänka över vad de i 

slutändan vill åstadkomma. För att få en bra slutprodukt krävs en 

genomtänkt upptakt. 

 

 

 

Figur 11; Steg 1 

6.2.1 Intern kontroll 

Eftersom hela vår uppsats i grunden bygger på intern kontroll ansåg vi det viktigt att närmare 

ta reda på begreppets betydelse för att kunna få en utgångspunkt att arbeta vidare ifrån. Vi 

fann snabbt att det fanns ganska många definitioner och kännetecken men att merparten var 

av likartad innebörd, således valdes följande: 

 

Intern kontroll är en process, som påverkats av styrelsen, bolagsledningen och annan 

personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom 

följande kategorier: 

* ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

* tillförlitlig finansiell rapportering  

* efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar  

(FAR och Svenskt näringsliv, 2005, s. 6)  

 

När definitionen var fastställd tog vi, som tidigare nämnts i empirikapitlet, sedan begreppet 

ytterligare ett steg längre och skaffade oss kunskap om vad som ansågs utgöra en god intern 
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kontroll. Svaren i survey-undersökningen visade att säkerställandet av en riktig och 

fullständig redovisning var det vanligast förekommande svaret, därefter ansågs att bolag 

säkerställt att tillförlitlig ekonomisk information upprättats i tid, att oegentligheter och fel 

förhindrats och upptäckts samt att bolag reflekterat över den interna kontrollen utifrån ett 

riskperspektiv, även vara viktigt. Majoriteten av intervjurespondenterna ansåg även de att god 

intern kontroll förelåg när bolag reflekterat över den interna kontrollen utifrån ett 

riskperspektiv, såsom att bolag anser sig ha kontroll över vilka risker de har, vilka risker som 

verksamhetens mål för med sig och att bolag har en internkontrollstruktur som följt upp 

riskerna. Därutöver handlade det enligt de intervjuade om att bolag övervakar och utvärderar 

att deras kontroller håller. Dessutom kan en god intern kontroll generera förtroende från 

bolagets sida gentemot dess intressenter genom att ge en mer rättvis information (FAR Förlag, 

2006).  

 

6.2.2 Syfte 

Diskussionen ovan om intern kontroll kan anses väldigt allmän hållen men utöver att skapa 

oss en utgångspunkt, genom att göra en begreppsbestämning, visade den sig även relevant 

med tanke på vikten av att se hela internkontrollprocessen som en helhet. Genom studien har 

det framkommit att inledningsfasen är väldigt viktig för resultatet av kommande 

internkontrollarbete. Vad som gäller för bolag, för att komma rätt i valet av metod, är att från 

början utgå från ett tankesätt som bygger på risk. Vidare att från början klargöra syftet med 

internkontrollarbetet och utvärderingen samt att göra en riskanalys ansågs vara de 

väsentligaste kriterierna för att ett bolag även ska lyckas i val av metod och verifiering av den 

interna kontrollen. Bolagen måste, enligt intervjurespondenterna, fråga sig om syftet bara är 

att åstadkomma en ”quick fix” för att efterleva Koden eller om arbetet, utöver att efterleva 

Koden, även ses som ett förbättringsarbete. Vilken syn företagen har på det här bedömer vi 

variera beroende på om de omfattades av Svensk kod för bolagsstyrning redan vid införandet 

av Koden, då det krävdes ett värdeomdöme, eller om företagen i ett senare skede anslutits till 

Koden. Har ett arbete påbörjats är det oftast inget som ett bolag vill förkasta, utan nedlagda 

resurser används även i fortsatt arbete. Icke att förglömma är att ävenledes bolag som senare 

anslutits till Koden kan betrakta arbetet som ett förbättringsarbete och även de lägga ner stora 

resurser. En ytterligare aspekt är vilken syn företagsledningen har på intern kontroll och 

vikten av denna. Viktigt är att syftet med arbetet och utvärderingen av den interna kontrollen 



Koden till den interna kontrollen 
Analys 
 

 

 77 
 

genomsyrar hela organisationen. I en organisation med bolag geografiskt spridda bör 

ledning/någon utsedd person visa vad organisationen står för och varför arbetet bedrivs. Att 

fastställa syftet är inget bolag måste göra varje år, dock bör syftet kontinuerligt finnas i 

åtanke. 

 

Survey-undersökningens utfall visade att ett viktigt syfte med att göra en beskrivning av den 

interna kontrollen avseende de finansiella rapporterna var att ge trygghet och information till 

aktiemarknaden för att på så sätt skapa tillförlitlighet bland bolagets aktieägare. När det 

handlade om syftet med utvärderingen svarade bolagen att säkerställandet av den ekonomiska 

rapporteringen, kvalitetssäkring av finansiella processer, kartläggning av risker och brister 

samt kommande hantering och åtgärder av dem, var viktigt.  

 

Något som kan konstateras är att metoder för att beskriva och utvärdera den interna kontrollen 

många gånger hänger tätt samman med det kontinuerliga internkontrollarbetet, som exempel 

på det kan nämnas att två metoder som framkom ur intervjuerna handlar om att kontinuerligt 

utvärdera internkontrollarbetet. Vidare betonades att internkontrollarbetet är en ständig 

lärprocess där det initiala skedet är mer av pedagogiskt slag men att arbetet oftast blir 

effektivare vartefter processen fortskrider. Ytterligare ett exempel på att delarna hänger tätt 

samman är hämtad ur Severin Danielsson och Lingqvists (2006) första steg i deras möjliga 

arbetsmodell, vilket handlar om att i internkontrollarbetet göra en nulägesanalys. Den här 

nulägesanalysen bör innefatta hela organisationen så att en företagsövergripande diagnos över 

de mest väsentliga komponenterna i internkontrollstrukturen innefattas. En möjlig 

utgångspunkt för en diagnos kan vidare enligt Severin Danielsson och Lingqvist (2006) vara 

COSO-ramverket och att bedömningar av bolagets olika komponenter görs utifrån en 

fyrgradig skala för att ta reda på om de är tillräckligt bra eller om förbättringar kan göras. 

(Severin Danielsson & Lingqvist, 2006)   

 

6.2.3 Risk 

Vad som kom fram både under intervjuerna och i survey-undersökningen var att det är ytterst 

viktigt att utgå från ett riskperspektiv och därmed att bolagen funderat över sin interna 

kontroll i förhållande till vilka risker som föreligger för det specifika bolaget. Att risk är 

viktigt och måste analyseras leder oss in på det andra steget i Severin Danielsson och 
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Lingqvists (2006) arbetsmodell vilket berör att bolagen ska identifiera vilka risker som finns 

och som påverkar den finansiella rapporteringen.  

 

Enligt de intervjuade är det viktigt att från bolagets sida få uppfattning om vilken riskbild 

organisationen står inför och vidare vilka mål affärsenheten har och vilka risker som existerar 

för att nå upp till dessa mål. De påpekade ideligen att en riskanalys är det centrala i arbetet 

med den interna kontrollen och detta har vi även funnit i de svar survey-undersökningen gett 

oss. I riskanalysen bör dessutom ambitionsnivån för den interna kontrollen fastställas för att 

därefter kunna besluta vilka fel som kan accepteras eller om ambitionsnivån är så pass hög att 

inga fel kan godtas.  

 

Utifrån den grundliga riskanalysen gör bolagen sedan prioriteringar och bestämmer önskad 

risknivå. Även enligt COSO:s definition av intern kontroll vilken anger att denna ska ske med 

”rimlig grad av säkerhet” påpekas med andra ord att det inte gäller att eliminera allt utan 

snarare att lägga sig på en användbar nivå. Att utgångspunkten bör grunda sig i vad som är 

väsentligt att mäta är något som både intervjurespondenterna samt Haglund, Sturesson och 

Svensson (2005) påpekar. Om fokus läggs på Postens tillvägagångssätt så hade bolaget en stor 

fördel i att de sedan tidigare hade många av sina processer nedskrivna i ett 

verksamhetssystem. Processerna kunde sedan ligga till grund för den riskanalys som 

genomfördes i organisationen, vilken i slutändan resulterade i att en ny metod för att utvärdera 

den interna kontrollen infördes i bolaget. 

 

Vad vi anser viktigt att poängtera är att det inte finns någon standardmall på hur risk kan 

mätas i organisationer. Det är oerhört viktigt, vilket också framhålls av de intervjuade, att utgå 

från den egna organisationen, ty vissa branscher är till naturen mer riskfyllda än andra och 

därutöver kan komplexiteten i organisationen som sådan påverka hur riskfylld verksamheten 

är. Vi anser att det även handlar en hel del om storleken på bolag, ett större bolag kräver oftast 

en mer omfattande internkontrollstruktur medan ett mindre bolag, på grund av oftast färre 

risker, kan ha lättare att hantera dessa och kräver således en mindre omfattande 

internkontrollstruktur. Vidare är det, som Haglund, Sturesson och Svensson (2005) 

understryker, viktigt att ha i beaktande att organisationer ständigt styrs av de externa krav i 

form av lagar och förordningar som måste följas. För att arbeta med den interna kontrollen, så 
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som den berörs i Svensk kod för bolagsstyrning, är det endast den interna kontrollen avseende 

de finansiella rapporterna som måste tas i beaktande. Det här innebär att vissa delar av den 

interna kontrollen kan exkluderas även om vi anser att mycket av internkontrollstrukturen är 

sammanlänkad och bör ses som en helhet. 

 

Tillförlitlighet är ett nyckelord när det handlar om den finansiella rapporteringen, vilket 

framkommer dels i det empiriska materialet men även utav den definition av intern kontroll 

som COSO ställer upp. Vidare återfinns begreppet både i Severin Danielsson och Lingqvists 

(2006) samt Haglund, Sturesson och Svenssons (2005) diskussioner om vad som är intern 

kontroll. Att det var tillförlitlighet som var i fokus konkretiserades även i Postens fall, där 

bolaget vid framtagandet av ett relevant och väl fungerande internkontrollverktyg, för att 

utvärdera den interna kontrollen i organisationen, hade efterlevnad av lagar och förordningar 

samt tillförlitlighet som utgångspunkter.  

 

För att bedöma tillförlitligheten måste bedömningar göras över vilka kvalitativa och 

kvantitativa risker som föreligger i de processer som ligger till grund för den finansiella 

rapporteringen. Genom att utgå från väsentlighet granskas balans- och resultaträkning med 

dess noter för att således få vetskap om vilka risker som finns för den finansiella 

rapporteringen. (Severin Danielsson & Lingqvist, 2006) Som en respondent poängterade ska 

en post både vara rätt presenterad och rätt värderad men också fullständig. En riskanalys på 

såväl bolagsnivå som underliggande nivåer ger förhoppningsvis en bra bild av riskerna i 

organisationens poster.  

 

När riskerna väl är identifierade flyttas fokus till hur dessa kan motverkas och vilka 

internkontrollfunktioner som finns inom organisationen. För att tala i Severin Danielsson och 

Lingqvists (2006) termer, i deras tredje steg, handlar det om att utvärdera organisationens 

kontrollaktiviteter och därmed få vetskap om de är ändamålsenligt utformade för att hantera 

bolagets väsentliga risker. I enlighet med de intervjuade respondenterna bör det finnas 

kontroller, rutiner och processer som kan möta upp de identifierade riskerna för att på så sätt 

försöka undvika dem så mycket som möjligt. Att kontrollerna är ändamålsenligt utformade är 

oerhört viktigt för att säkerställa att kontrollen i själva verket gör någon nytta. Enligt vad vi 

erfar av de intervjuade kan det många gånger vara här det brister hos bolagen; de har 
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åtskilliga kontroller på plats, däremot glöms vikten av att säkerställa att kontrollerna också är 

de rätta så att de verkligen fyller den avsiktliga funktionen. 

 

6.3 Steg 2 – Insamling av material till utvärderingsprocessen 

Efter att bolagen valt utgångspunkter i arbetet med den interna 

kontrollen genom att exempelvis fastställa dess syfte och vad som är 

en rimlig nivå att lägga sig på samt genomfört en riskanalys är det dags 

att utvärdera hur väl den interna kontrollen fungerat. Metoder för att 

göra det här varierar och vad de intervjuade sagt och vad vi kunnat läsa 

av ur survey-undersökningens resultat finns det ingen optimal modell 

som bolagen kan använda sig av. Vidare måste vissa beslut tas såsom 

om bolaget skall nyttja extern hjälp i processen samt hur omfattande 

arbetet skall utföras. 

Figur 12; Steg 2 

 
Av de bolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning kunde vi konstatera att ett flertal 

modeller använts, både enskilt och i kombination med varandra. Det här steget, där vi valt att 

beskriva vilka metoder som finns för att utvärdera den interna kontrollen i organisationer, 

liknar det fjärde steget i Severin Danielsson och Lingqvists (2006) arbetsmodell, där 

utvärderingsprocessen för den interna kontrollen har satts i fokus. Steget är en fortsättning på 

den utvärdering av kontrollaktiviteterna som tidigare utförts och syftar till att utvärdera hur 

väl bolaget efterlever de identifierade kontrollaktiviteterna (Severin Danielsson & Lingqvist, 

2006). 

 

6.3.1 Omfattning på utvärdering 

Ett beslut som måste fattas av bolagen är om utvärderingen av den interna kontrollen ska 

omfatta samtliga dotterbolag/enheter eller om ett urval av vissa skall göras. För att kunna 

besvara frågan måste bolagen, enligt de intervjuade, på koncernnivå genomföra en 

riskanalys35 och där gå igenom sin verksamhetsplan för att på så sätt få vetskap om var 

riskerna är störst. Ett möjligt tillvägagångssätt, vilket kan betraktas som väldigt genomgående, 
                                                 
35 Vilken introducerades i steg 1 
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är att göra en detaljerad genomgång av balans- och resultaträknings risker på kontonivå. 

Därefter får bolagen allokera sina resurser beroende på vart riskerna är störst, således är det 

inte säkert att alla dotterbolag/enheter utvärderas ytterligare, däremot bör alla 

dotterbolag/enheter omfattas av riskanalysen. 

 

6.3.2 Metoder och ställningstaganden 

Vad vi kan konstatera är att de flesta bolag, som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, 

använder självutvärdering som metod i arbetet med att beskriva och utvärdera den interna 

kontrollen avseende de finansiella rapporterna. Självutvärdering som metod anses vara ett 

användbart tillvägagångssätt så länge resultatet verifieras. I verifieringsprocessen ska bolaget 

sträva efter att vara så objektiva som möjligt och Severin Danielsson och Lingqvist (2006) 

förespråkar att verifieringen av kontrollen sker av en oberoende part. 

 

En självutvärdering som utförs med hjälp av enkäter är ett vanligt tillvägagångssätt och med 

stöd från artikeln ”The effect of format and experience on internal control evaluation” 

(Bierstaker & Thibodeau, 2006) anses även frågeformulär vara bra att använda sig av 

eftersom de ofta är strukturerade till sin karaktär och kan bidra till en god kvalitetskontroll. 

Dessutom kan frågeformulären utformas i förväg med kunskap från flera personer och på så 

sätt kan mer expertiskunskap nyttjas till skillnad från om enbart en person istället använt ett 

muntligt tillvägagångssätt (Bierstaker & Thibodeau, 2006). 

 

Som nämndes i empirikapitlet kan enkäterna tas fram på olika sätt, alltifrån att sammanfatta 

ledningens åsikter över vad som är viktigt till att genomföra en grundlig riskanalys. En annan 

möjlig metod för självutvärdering är att göra en självutvärdering på avdelningsnivå36 där en 

medarbetare utvärderar en kollega, dock anser vi i de flesta fall att metoden inte är att föredra 

då risken finns att relevant kunskap, för uppgiften, saknas hos utvärderaren. 

 

Om en självutvärdering, med enkäter på bolagsnivå, görs anser vi att det inte finns några 

hinder för att utvärdera alla dotterbolag/enheter eftersom det inte innebär något ytterligare 

arbete i själva insamlandet av material, även om sammanställningen blir mer omfattande. 

                                                 
36 Istället för bolagsnivå 
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Dock kan moderbolaget/bolaget då på ett relativt enkelt sätt få vetskap om hela 

organisationens interna kontroll. 

 

Något som bolagen måste fundera över vid arbetet med den interna kontrollen och 

utvärderingen av den är om hjälp ska tas externt eller om allt arbete ska handläggas internt. 

En fördel med att ta konsulthjälp är att expertiskunskap och erfarenhet kan nyttjas för att 

komma rätt i processen. Dock anser vi att det inte bara är fördelaktigt med anlitandet av 

extern hjälp då risken finns att experterna anser att en mer omfattande process än nödvändigt 

bör införas i organisationen. Det gäller för bolaget att hela tiden väga kostnaden mot nyttan 

och bolaget bör återigen gå tillbaka till vad deras syfte med utvärderingen är samt vilken 

ambitionsnivå som anses önskvärd. Vad somliga av de intervjuade konstaterade var att många 

bolag önskar hjälp i det inledande arbetet då kunskap många gånger saknas. När det sedan 

handlar om att formalisera och dokumentera kan bolagen till stor del sköta arbetet själva utan 

att anlita extern hjälp och således spara pengar.  

 

Resultatet av survey-undersökningen visade att arbetet med att beskriva och utvärdera den 

interna kontrollen inom bolagen främst sker internt, dock var det även vanligt förekommande 

att det interna arbetet kompletterades med extern handläggning. Anledningen till att flertalet 

bolag som i dagsläget omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning inte tar extern hjälp tror vi 

beror på att de, genom att de fått några års erfarenhet, har en grund att stå på samt att det även 

kan handla om en kostnadsfråga.  

 

Den metod som Posten valde för att utvärdera den interna kontrollen var att genomföra en 

självutvärdering genom att skicka ut enkäter till samtliga bolag inom koncernen. 

Representanter i dotterbolagen fick sedan ta ställning i ett antal påståenden innan enkäterna 

skickades tillbaka till moderbolaget för sammanställning. När vi studerat Postens 

tillvägagångssätt har vi konstaterat att bolaget valt att ta hjälp utifrån, för att ta fram relevanta 

områden att fokusera på i samband med framtagandet av enkäten, för att skapa ett så effektivt 

verktyg som möjligt, vilket går helt i linje med hur vi sett att trenden bland företag är. Det 

gäller för bolag att värdera de synpunkter som konsulthjälpen ger för att anpassa nivån till 

sina egna förutsättningar. Ett annat sätt att ta hjälp externt är att den konsult som anlitats 

besöker bolaget, och på plats, undersöker vilka kontroller som finns, kontrollerar att dessa är 
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rätt samt testar att de fyller den avsiktliga funktionen. Om bolag istället väljer att använda sig 

av interna resurser är ett alternativ att använda sig av internrevision, om en sådan avdelning 

finns, vilken enligt Severin Danielsson och Lingqvist (2006) kan granska efterlevnaden av 

den interna kontrollen. Tillvägagångssättet var enligt survey-undersökningen vanligast, näst 

efter självutvärdering, och ungefär 1/3 av de svarande bolagen tillämpar internrevision. Att 

använda sig av internrevisionsfunktion eller konsulter för utvärdering är enligt 

intervjurespondenterna de metoder som är mest detaljerade och oberoende. Ett exempel på 

hur en internrevision arbetar för att utvärdera den interna kontrollen, vilket konkretiserades 

genom survey-undersökningen, var att i utvalda enheter gå igenom checklistor, interna policys 

och riktlinjer samt intervjua nyckelpersoner, vartefter arbetet fortsatte, genom stickprovsvis 

verifiering av att policys följs. Många bolag i survey-undersökningen uppgav att 

internrevisionsavdelningarna utgår från en riskutvärdering och därefter väljs 

granskningsmetodik, vanligen stickprov eller intervjuer.  

 

Två andra utvärderingsmetoder, vilka sker mer kontinuerligt än många andra, är att använda 

ett egenrapporteringsverktyg eller en analysbaserad metod. Egenrapporteringsverktyget 

används genom att kontinuerligt skicka information till en högre nivå om huruvida kontroller 

blivit utförda längre ner i organisationen och således får toppnivån information om eventuella 

brister och problem vilka sedan kan åtgärdas. En liknande variant har vi sett i Severin 

Danielsson och Lingqvists (2006) modell där en löpande uppföljning görs i det dagliga arbetet 

genom att väsentliga kontroller följs upp. Vidare enligt de intervjuade finns det olika typer av 

analyser vilka kan kopplas samman med den interna kontrollens kvalité, exempelvis det 

balanserade styrkortet. Att sedan utvärdera dessa framtagna mått månatligt eller kvartalsvis 

ansågs enligt intervjurespondenterna vara ett vanligt tillvägagångssätt bland dagens bolag, 

troligen på grund av att de ger ett tydligt värde till högre nivåer i organisationen. Något vi 

ovan i analysen diskuterat är att arbetet med den interna kontrollen och själva utvärderingen 

ofta hänger tätt samman och att gränsen mellan dessa är hårfin. De intervjuade nämnde dock 

de här metoderna som tillvägagångssätt för att utvärdera den interna kontrollen, trots att 

metoderna är kontinuerliga till sin karaktär. En fördel med ett kontinuerligt tillvägagångssätt 

anser vi vara att möjligheten att upptäcka brister tidigare är större, men om mycket tid och 

resurser krävs måste kostnaden återigen vägas mot nyttan.   
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En annan modell, COSO-ramverket, är av en väldigt generell karaktär, och kan användas i 

redan existerade styrmodeller samt i både offentlig och privat verksamhet (Haglund, 

Sturesson & Svensson, 2005). Beroende på vems åsikt som skildras kan användandet av 

ramverket anses utgöra både en metod och en kartläggningsprocess. Både intervjuerna och 

survey-undersökningen visade att de flesta av bolagen, vilka omfattas av Svensk kod för 

bolagsstyrning, använder ramverket i sin kartläggning av den interna kontrollen avseende de 

finansiella rapporterna. Vidare visade resultatet från enkäten att vissa bolag även arbetar i 

analogi med COSO:s komponenter men utan att benämna begreppet COSO. Ävenledes 

Posten använder sig av COSO-ramverket vid kartläggningen av den interna kontrollen. 

 

Ramverket kan ses som en hjälp till att åskådliggöra relevanta områden med avseende på den 

interna kontrollen (COSO, 2006). De fem komponenterna, vilka ramverket använder sig av 

för att kunna beskriva den interna kontrollen, är; kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, kommunikation och information samt utvärdering och uppföljning (FAR 

Förlag, 2006). I likhet med vad Ramos (2006) ansåg underströk även intervjurespondenterna 

vikten av att se komponenterna tillsammans och att alla komponenter både kan påverka och 

påverkas. Ramos beskrev vidare att komponenterna är sammanförda i ett icke-linjärt mönster 

och för att göra en utvärdering av den interna kontrollen måste helheten studeras och en 

starkare styrning i en del kan kompensera för en svagare styrning i någon annan (Ramos, 

2006).  

 

Både intervjuernas och survey-undersökningens utfall visade att ingen komponent i ramverket 

är viktigare än någon annan och vidare betonade de intervjuade att det snarare handlar om den 

samlade bilden av hur komponenterna samverkar som är av faktisk betydelse. Även i FAR 

(2006) poängteras vikten av att komponenterna samverkar för att få den interna kontrollen 

effektiv. I survey-undersökningen visade resultatet att den fristående komponent som ansågs 

viktigast var riskbedömning och av de intervjuade talade flertalet om att vid en tillämpning av 

ramverket som bas i bolags interna kontrollprocess var riskanalysen det centrala. Vidare 

underströks det att ingen viktning görs av de olika komponenterna i sammanställningen utan 

var och en rapporteras för sig. 
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Något ytterligare som påpekades av de intervjuade, var att COSO-ramverket i vägledningen37 

framställs väldigt strukturerat men att det i bolagens kartläggningsprocess gäller att inte skriva 

saker bara för sakens skull utan att verkligen anpassa ramverket utefter sitt eget sätt att arbeta. 

Merparten av de intervjuade ansåg att ramverket generellt är mycket bra, av den orsaken att 

allt som erfordras ryms inom det, men vidare underströks att i likhet med många andra 

verktyg blir ramverket inte bättre än hur det tillämpas. 

 

Komponenten kontrollmiljö anses vara den komponent vilken utgör stommen för den interna 

kontrollen då den skapar disciplin och struktur till de övriga komponenterna (FAR Förlag, 

2006). Basen för den här komponenten utgörs av kulturen som exempel styrelsens och 

bolagsledningens engagemang, ledarstil samt arbetssätt (FAR Förlag, 2006) och vidare 

påverkar ledarnas etiska värderingar dess omgivning (Ramos, 2006). Att utläsa ur Postens 

komponent kontrollmiljö framgår det att just denna komponent utgör grunden för den interna 

kontrollen och att den innehåller kultur samt regelverk som Postens ledning och styrelse är 

verksamma utifrån (Postens årsredovisning, 2007). Utöver frågor om kulturen inom bolag och 

dess värderingar kan frågor som gäller ansvarsfördelning, befogenheter samt hur beslut bör 

tas infinna sig under den här komponenten (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005). Under 

intervjuerna nämndes att kontrollmiljö handlar mycket om att ledning samt övergripande 

personer kommunicerar ut förväntningar och mål i organisationen. 

 

Under komponenten riskbedömning görs en bedömning över vilka risker som organisationen 

har (FAR Förlag, 2006) och till utvärderingen av vilka risker som anses föreligga kan olika 

modeller användas, såsom SWOT-analyser och sannolikhetsmodeller (Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2005). Frågor om vilken konsekvens en förverkligad risk kommer att förorsaka 

samt hur stor sannolikheten anses vara att det inträffar, är innehållet i en vanlig 

riskanalyseringsprocess (Ramos, 2006). Lite mer konkretiserat när det gäller de finansiella 

riskerna är exempel på ämnen som kan infinna sig under denna komponent; hur stor risken är 

att tillgångar förskingras, förluster uppstår samt att någon gynnas på ett bolags bekostnad 

(FAR Förlag, 2006). Vad som påpekades bland de intervjuade var att bolaget själv måste 

identifiera riskerna och för att gå tillbaka till Postens tillvägagångssätt beskrevs att alla 

väsentliga verksamheter ska riskanalyseras enligt en policy vilken styrelsen fastställt (Postens 

                                                 
37 vilken framtagits av FAR och Svenskt näringsliv 
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årsredovisning, 2007). Vidare ansvarade varje affärsområdeschef för att en riskanalys, inom 

sitt område, genomfördes. Genom att analysera och rapportera identifierade risker till 

rörelsegrenarnas controllerorganisationer leder detta så småningom till att åtgärder vidtas och 

att rutiner uppdateras för att därigenom säkerställa att en korrekt upprättad finansiell 

rapportering förekommer inom Posten. (Postens årsredovisning, 2007) 

 

Komponenten kontrollaktiviteter beskriver bland annat vad som utförs för att finna och justera 

uppkomna avvikelser och fel (FAR Förlag, 2006) samt vilken beredskap det finns för att 

hantera risker vilka ej kan elimineras (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). 

Kontrollpolicys måste etableras så att organisationen kan tillförsäkra att handlingar som är 

nödvändiga för att påträffa och utvärdera risker finns på plats (Ramos, 2006), exempel på 

kontrollaktiviteter kan vara avstämningar samt attestrutiner (FAR Förlag, 2006). Mer konkret 

från Postens komponent kontrollaktivitet är exempelvis att revisionsutskottet kontrollerar 

delårsrapporternas utkast innan det är dags för styrelsen att vidtaga fortsatt behandling 

(Postens årsredovisning, 2007). Ur intervjuerna framhölls det vara av stor vikt, under denna 

komponent, att identifiera nyckelkontroller och verkligen se till att de kontroller som finns är 

av betydelse.   

 

Under komponenten information och kommunikation återfinns bland annat i vilken grad ett 

bolag arbetar utefter uppsatta kontrollaktiviteter och policys samt även hur 

informationsspridning går till inom organisationen. Det handlar inte bara om att nå ut med ett 

budskap till medarbetarna utan även om att det görs i rätt tid så budskapet både är aktuellt och 

användbart. (FAR Förlag, 2006) Exempel på verktyg under denna komponent kan vara 

utbildning av personal samt att personalen har tillgång till ett internt nät där information kan 

spridas (FAR Förlag, 2006) och från exemplet med Posten kan vi även se att de nyttjar ett 

intranät, där det finns interna regelverk och processbeskrivningar, för att underlätta 

kommunikation och informationsspridning. För att tillförsäkra komplett samt riktig intern och 

extern information använder Posten en kommunikationspolicy vilken fastställts av styrelsen 

och som bland annat behandlar vem som avser att ge ut information och vilken information 

som avses ges ut. (Postens årsredovisning, 2007) Vikten av att ha riktlinjer och policys på 

plats var något som även underströks bland de intervjuade. 
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Komponenten utvärdering och uppföljning handlar om att övervaka och följa upp tidigare 

uppsatta kontroller och exempel på uppföljningsaktiviteter kan vara att styrelsen övervakar 

ekonomiska rapporter och självutvärderingar (FAR Förlag, 2006). Utvärderingen är till för att 

långsiktigt säkerställa den interna kontrollen och det som är av vikt är att rapportera brister 

uppkomna vid uppföljningen och även utföra insatser så att dessa brister åtgärdas (Ramos, 

2006). Komponenten, vilken inom Posten kallas styrning och uppföljning, behandlar 

uppföljning av riktlinjer, åtgärdsplaner samt feedback från controllers och ledning (Postens 

årsredovisning, 2007). Att företagsledningen tar en aktiv roll genom att ta del av rapporter 

samt också följer upp vad som tidigare kommunicerats ut ansågs även bland 

intervjurespondenterna vara viktigt.  

 

Om något mer ska sägas om de olika komponenterna så påpekades det bland de intervjuade 

att komponenten utvärdering och uppföljning var den som hade fungerat sämst i bolagen. 

Många bolag ansågs använda introduktionsutbildningar, styrande dokument, intranät och så 

vidare, men problemet låg i en alltför dålig uppföljning och övervakning av att det planerade 

också efterlevs. Förklaringen till detta kan det bara spekuleras i men en respondent förmodade 

att det till viss del kunde hänga ihop med den svenska kulturen, där folk inte är vana att 

kontrollera varandra och där det kan anses både fult att kontrollera och jobbigt att bli 

kontrollerad. Vidare poängterades dock att en vidare förståelse för varför kontroller är viktiga 

och behövs håller på att etableras bland bolagen. Gällande innehållet i ramverkets fem olika 

komponenter sammanfattas det, enligt flera av intervjurespondenterna, relativt bra i 

vägledningen vilken COSO tagit fram. I denna presenteras tjugo principer38 vilka är fördelade 

under ramverkets komponenter och anses vara betydelsefulla för att bolag ska kunna 

åstadkomma en effektiv intern kontroll (COSO, 2006).  

  

Vi anser att COSO är ett bra ramverk att tillämpa vid en utvärdering eller då en beskrivning 

över hur den interna kontrollen är organiserad ska göras, eftersom relevanta poster innefattas. 

Dessutom faktumet att många bolag runt om i världen nyttjar COSO kan tyda på att ramverket 

är väl fungerande. 

 

  

                                                 
38 Bilaga 9; COSO:s 20 principer 
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6.4 Steg 3 – Avslutande arbete 

Efter att underlag samlats in är det dags för det tredje steget i vår 

utvärderingsmodell. Det här steget åsyftar till att bolagen ska 

sammanställa det material de samlat in, vidare eventuellt verifiera 

resultatet, och i slutändan besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. 

Hur sammanställningen sker varierar givetvis beroende på vilken eller 

vilka metoder som nyttjats i det föregående steget och hur omfattande 

arbetet med att utvärdera den interna kontrollen har varit.  

 

Figur 13; Steg 3 

6.4.1 Verifiering 

Ett väsentligt moment i utvärderingsprocessen av den interna kontrollen anser vi vara att 

verifiera insamlat material. Det här för att säkerställa korrektheten i det material som samlats 

in, både med avseende på att ärlig respons angivits samt att frågor/observationer/påståenden 

tolkats på rätt sätt. Även de intervjuade påpekade att verifiering var viktigt, åtminstone 

inledningsvis, men att den beroende på situation kan minskas efterhand. Som exempel på det 

här nämndes att efter några år med verifiering och då utvärderingsprocessen infunnit sig, går 

det förhoppningsvis att förlita sig mer på resultatet av utvärderingen och därmed successivt 

minska, för att så småningom ta bort, verifieringsprocessen.  

 

Självutvärdering, vilket ovan i analysen nämnts var det vanligaste tillvägagångssättet för att 

utvärdera intern kontroll, kan verifieras genom att stickprovsvis utvalda bolag/enheter besöks 

och på plats granskas därmed att lämnade uppgifter stämmer. Besök kan ske av en 

representant från exempelvis internrevisionsavdelningen, utifall en sådan finns inom bolaget, 

eller av bolagets externa revisor. Metoder för att genomföra verifieringen på plats kan vara att 

till exempel genomföra intervjuer, testa rutiner såsom att göra om en bokföringsorder och 

kolla hur systemet behandlar den samt observation av väsentliga processer.  

 

Vilken metod som används för verifiering beror på vilken tidigare utvärderingsmetodik som 

använts när materialet insamlats. Posten har, för att stärka giltigheten av svaren i 

självutvärderingsprocessen, valt att verifiera det insamlade materialet. Arbetet har utförts av 
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internkontrollansvarig genom att denne har besökt utvalda bolag och där genomfört intervjuer 

samt granskat, för utvärderingen, relevanta dokument. Urvalet skedde genom att välja bolag, 

vilka i förhållande till Postens huvudkontor i Stockholm, befann sig geografiskt avlägset, och 

under det första året av verifiering bestod urvalet av sju stora bolag belägna runt om i Europa. 

Om vi ställer Postens tillvägagångssätt i relation till övrig empiri vi fått fram, kan vi 

konstatera att det som höjer bolagets tillvägagångssätt är inte speciellt valet av metod utan det 

faktum att de följer upp utvärderingen genom att även verifiera det resultat som samlats in. 

 

Om verifieringen görs stickprovsvis, såsom nämnts ovan i analysen, eller om den bör ske i 

samtliga dotterbolag/enheter, beror enligt de intervjuade på utfallet av riskanalysen. Fokus bör 

ligga på risk och väsentlighet under urvalsprocessen, där i första hand de bolag som har störst 

risk väljs ut. Enligt några av de intervjuade anses riskerna vara förknippade med verksamhet 

och storlek snarare än geografisk spridning och ett exempel på vad urvalet kan grunda sig på 

är byte av ekonomichef. Dock får inte de bolag där mindre risk föreligger39 glömmas bort, 

utan det är viktigt att även de omfattas av verifieringsprocessens urval. En variant för att få in 

någon form av oförutsägbarhet i urvalsprocessen kan vara att använda sig av ett rullande 

schema. 

 

6.4.2 Sammanställning 

För att i koncernen/bolaget göra en samlad bedömning över hur den interna kontrollen 

avseende den finansiella rapporteringen fungerat, i de fall utvärderingen tidigare skett i 

separata dotterbolag/enheter, funderade vi på hur sammanställningen går till och om det 

verkligen ligger något mervärde i att få en samlad bedömning. Ett sätt enligt 

intervjurespondenterna var att göra en kvantitativ sammanställning genom att ställa 

dotterbolagen/enheterna i relation till hur stor del av ett konto eller område de utgör samt att 

beakta dess risk. Även om en kvantitativ sammanställning görs måste bolaget uppmärksamma 

kvalitativa aspekter eftersom alla risker inte styrs av kvantitativa mått. Som exempel nämndes 

att under COSO:s komponent kontrollmiljö, där bland annat mjukare faktorer såsom ”codes of 

conduct” återfinns, kan det bli svårt att nyttja kvantitativa bedömningsgrunder. 

Intervjurespondenterna ansåg vidare att en sammanställning kunde vara värdefull för 

                                                 
39 vanligen små bolag 
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styrelsen, dock poängterades att det kunde vara svårt att slå ihop de olika delarna och få en 

representativ bild av organisationens internkontrollutvärdering.  

 

När sammanställningen är gjord möjliggör den till att upprätta en nulägesanalys över den 

interna kontrollen i organisationen (Severin Danielsson och Lingqvist, 2006). Efter att 

utvärderingen är genomförd och därefter sammanställd ska styrelsen enligt paragraf 3.7.2 i 

Svensk kod för bolagsstyrning avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den 

avser den finansiella rapporteringen är organiserad. Denna externa rapport, där bolagen kan ta 

hjälp av den vägledning som FAR och Svenskt Näringsliv tagit fram, skall möjliggöra för 

intressenter att få en inblick i hur organisationens interna kontroll är strukturerad. När 

rapporten utformas är det av största vikt att den ger en rättvisande och väsentlig bild av 

situationen (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005), vidare är det viktigt att utgångspunkten är det 

specifika bolagets verksamhet och dess förutsättningar (Severin Danielsson & Lingqvist, 

2006). Enligt vad vi erfar från de intervjuer vi genomfört har bolagen tyckt att vägledningen 

varit ett stöd i arbetet med att skriva internkontrollrapporten, både vad gäller innehållet och 

hur den kan se ut.  

 

Både FAR och Svenskt Näringsliv (2005) samt Severin Danielsson och Lingqvist (2006) 

använder COSO-ramverket med dess komponenter för att kunna göra en beskrivning över hur 

den interna kontrollen är organiserad. Ursprungligen skulle även ett uttalande över hur väl den 

interna kontrollen avseende de finansiella rapporterna fungerat under året ges och även om 

detta krav inte längre föreligger anser vi att det är oerhört viktigt att bolagen ändock arbetar 

med utvärderingen fullt ut och ger detta uttalande internt. Det här för att arbetet med att 

utvärdera den interna kontrollen ska innehålla mer substans och för att på så sätt identifiera 

vilka områden som bör förbättras. Ett möjligt tillvägagångssätt är att ställa upp delar av 

rapporten i trafikljusform, vilket vi även såg att Posten gjorde med hjälp av sin tregradiga 

skala.  

 

Enligt Severin Danielsson och Lingqvists (2006) arbetsmodell är ovanstående en beskrivning 

av de två sista stegen; att upprätta en nulägesrapport samt identifiera vad som bör förbättras. 

Två viktiga kriterier för att kunna bedöma och utvärdera hur väl den interna kontrollen 

fungerat, är ändamålsenlighet och funktionalitet. Förbättringsåtgärder kan, enligt Severin 
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Danielsson och Lingqvist (2006), identifieras genom att använda ett ramverk vilket ger en 

samlad bedömning av organisationens kontrollmognad och därmed riktlinjer över vilka 

åtgärder som bör vidtas. Den femgradiga skalan sträcker sig från att den interna kontrollen är 

undermålig och inte alls fungerar till att den är i det närmaste exemplarisk. (Severin 

Danielsson & Lingqvist, 2006) En intervjurespondent, vilken talade om mognadsnivån på den 

interna kontrollen, hävdade att nivå fyra var en bra nivå att sträva efter för att den interna 

kontrollen skulle kunna anses tillfredställande. Denna ”monitoring-nivå” utgick från en 

riskanalys med fokus inte enbart på att det fanns kontroller på plats utan även hur de 

fungerade och utfördes samt i vilken omfattning. Vad vi dock anser, och som inte framgick 

under intervjuerna, är att nivåerna också bör anpassas till ett kostnadsnyttoperspektiv, det vill 

säga uppnådd mognadsnivå i förhållande till nedlagda resurser. 

 

När vi tittat närmare på under vilken nivå Posten befinner sig har vi konstaterat att bolaget i 

stort sett nått upp till ”monitoring-nivån” eftersom vi anser att bolaget har kontroller, 

dokumentationer och strukturer på plats och även reflekterat över dessa ur ett riskperspektiv.  

I och med de här faktorerna, utifrån vad vi som utomstående kan uttala oss om, anser vi att 

Posten har en fungerande övervakning av den interna kontrollen. Det bör dock inte glömmas 

bort att det handlar om en ständig process vilket innebär att dagens situation snart kan vara 

inaktuell och för att Posten ska bibehålla nivån är det viktigt att kontinuerligt utvärdera och 

arbeta med den interna kontrollen. 

 

6.4.3 Åtgärder 

Efter att utvärderingen av den interna kontrollen sammanställts är det viktigt för bolagen att 

återkoppla resultatet till den tidigare gjorda riskanalysen, för att sedan göra prioriteringar. För 

att få vetskap om hur bolagen ska allokera sina resurser bör de ta reda på vilka brister som 

härrör till huvudområden, kritiska konton eller processer. Enligt survey-undersökningens 

utfall fastställer ledningen först, i ungefär hälften av bolagen, vilka åtgärder som bör 

verkställas och därefter är själva genomförandet upp till respektive bolag/enhet. Förutom att 

åtgärda brister på enhets-/bolagsnivå åskådliggjordes det genom survey-undersökningen att 

vissa brister, vilka är koncernövergripande, bör åtgärdas av en processägare på koncernnivå. 

Severin Danielsson och Lingqvist (2006) nämner en metod vilken innebär att specifikt följa 

upp rapporterade brister och därmed tillförsäkra att de åtgärdas och det här exemplifierades 
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även i survey-undersökningens utfall genom att en metod som togs upp handlade om att först 

göra åtgärdsplaner och därefter på periodisk basis, exempelvis månatligen, följa upp dem tills 

alla brister hade korrigerats.  

 

6.5 Sammanfattande reflektioner 

Vi kan konstatera att det inte finns någon ultimat metod som är tillämpbar för alla bolag utan 

vad bolagen behöver göra är att anpassa varje metod utefter sin egen organisations 

förutsättningar. Det gäller för bolagen att med sitt internkontrollarbete lägga sig på en lagom 

nivå, det vill säga att kostnaden för arbetet bör vägas upp av nyttan för detsamma (Haglund, 

Sturesson & Svensson, 2005). I många fall handlar det inte om att fullständigt eliminera 

befintliga risker utan snarare om att se till att riskerna hanteras och kontrolleras (FRC, 2005). 

 

Vilka krav som kan ställas på de olika metoderna kan delvis grunda sig i vilken ambitionsnivå 

bolagen har, men att de ska vara lätta att implementera i organisationen och inte alltför 

kostsamma är två kriterier vilka vi tycker är viktiga och som vi anser förespråka valet av 

självutvärdering. Vidare kan konstateras att det avgörande inte är vilken metod som används i 

grunden, bara resultatet verifieras. Även om den här studien har visat att självutvärdering är 

en vanlig metod kan de andra metoderna vara lika bra, det hela beror på bolagens 

grundförutsättningar.  

 

Eftersom det inte finns några klara riktlinjer över hur bolagen bör gå tillväga tror vi att de nya 

mindre bolagen, som omfattas av Koden från och med sommaren 2008, kommer att ha de 

nuvarande tillämpande bolagens tillvägagångssätt som norm. På sikt skulle en praxis kunna 

utbreda sig på marknaden, vilken kunde underlätta vid val av metod för både de bolag som 

omfattas/kommer att omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning. Att utföra självutvärdering 

torde vara överförbart även på de mindre bolagen eftersom vi tror att metoden inte är alltför 

resurskrävande. Dessutom kan den verka som ett styrningsverktyg i organisationen för att 

göra alla medarbetare medvetna om den interna kontrollen och vikten av att arbeta med 

denna. 
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En viktig aspekt som än en gång bör poängteras är vikten av att 

följa upp sin utvärdering med en verifiering. Det spelar ingen roll 

hur bra insamlingsmetodik ett bolag har om någon verifiering av 

resultatet inte sker, i alla fall inte i det initiala skedet.  

 

Vi har kommit fram till att Postens metod är väl tillämpbar i organisationen och en god start 

på arbetet med att kartlägga och verifiera den interna kontrollen. Då det inte finns några klara 

riktlinjer för hur bolagen bör gå tillväga med att kartlägga och verifiera den interna kontrollen 

och därmed ingen mall att utvärdera mot, har vi valt att ställa Postens metod i relation till hur 

merparten av bolag, som omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning, går tillväga. Eftersom 

användandet av självutvärdering var vanligast bland dessa bolag kan det konstateras att 

Postens tillvägagångssätt inte avviker från normen vilket kan tyda på att det är en gångbar 

metod. Som tidigare nämnts är tillvägagångssättets styrka att verifiering av insamlat material 

sker. En ytterligare styrka i Postens förfarande var att internkontrollansvarig hade ansvar för 

verifieringen och att den därmed utfördes av en till dotterbolagen oberoende person. I 

framtiden bör Posten tänka på att ha någon grad av oförutsägbarhet i sitt urval av bolag som 

verifieras. Urvalet kan till exempel grunda sig i ett rullande schema, där alla bolag inkluderas, 

som komplement till att basera urvalet på de bolag där riskerna betraktas vara störst. Vidare 

bör bolaget ta i beaktande att riskerna inte behöver vara geografiskt betingade utan även kan 

vara verksamhets- och storleksbetingade. En fördel i utvärderingsprocessen som bolaget kan 

nyttja kommande år är att uppföljningar kan göras mellan åren för att se om det är något som 

skiljer sig samt om förbättringar har skett. 
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7. Slutsats 

I det här kapitlet sammanfattas utfallet av vad diskussionen från analysen resulterat i. Vi 

besvarar därigenom uppsatsens syfte och presenterar ett tänkbart tillvägagångssätt för 

utvärdering av intern kontroll. Slutligen ges våra reflektioner gällande vidare forskning inom 

området.   

 

7.1 Studiens resultat 

Den här studien, vilken haft sin utgångspunkt i Svensk kod för bolagsstyrnings avsnitt 3.7 

intern kontroll och internrevision, behandlar svenska företags val av metod och verifiering av 

intern kontroll med avseende på de finansiella rapporterna. Koden ställer krav på att styrelsen 

årligen skall avge en rapport över hur den interna kontrollen, till den del den avser den 

finansiella rapporteringen är organiserad40 och vidare ska styrelsen se till att bolaget har god 

intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system 

för intern kontroll fungerar41 (SOU 2004:130). Studien har resulterat i att de olika metoderna 

som används i svenska bolag för att kartlägga och verifiera intern kontroll är självutvärdering, 

analysbaserad metod, egenrapporteringsverktyg och COSO-ramverket. Vidare kunde de här 

metoderna användas separat eller i olika kombinationer. 

 

Utöver de konkreta metoderna har den här studien visat att tillvägagångssättet för att utföra 

arbetet kräver lite fler ställningstaganden och vid valet av metod bör några fler aspekter tas i 

beaktande som bland annat vilket syfte som fanns samt huruvida bolagen tog konsulthjälp 

eller använde intern handläggning med hjälp av exempelvis en internrevisionsavdelning. Som 

inledningskapitlet nämnde så har det under de senaste åren förekommit en hel del skandaler 

inom företag beroende på brister i den interna kontrollen. Frågan är om de tillvägagångssätt, 

vilka vi funnit att svenska företag använder sig av, är effektiva? Ur effektivitetshänseendet har 

vi nedan gjort en sammanställning av tillvägagångssätten, som använts i svenska bolag för att 

kartlägga och verifiera den interna kontrollen, samt exempel på dess positiva och negativa 

egenskaper, vilka vi kommit fram till under studiens gång. 

                                                 
40 3.7.2 i Svensk kod för bolagsstyrning 
41 3.7.1 i Svensk kod för bolagsstyrning 
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Metoder och 

ställningstaganden 

Egenskaper 

Självutvärdering på 

bolagsnivå eller 

koncernnivå 

Relativt enkel att genomföra i många enheter men kräver resurser för 

verifiering, för att veta att frågor uppfattats rätt och att svaren är 

ärliga. 

Självutvärdering på 

avdelningsnivå 

Personen som utvärderar finns tillgänglig, däremot kanske den inte 

har tillräcklig kunskap/god kännedom om intern kontroll. 

Internrevision Utvärderingen blir troligen objektiv. Kräver specifik avdelning med 

relevant kunskap inom området. Finns avdelningen inom bolaget är 

tillgängligheten en positiv egenskap. 

Konsulthjälp Oberoende part, förhoppningsvis med expertkunskap och erfarenhet. 

Kan dock vara dyr och risk finns att konsulten vill införa en mer 

omfattande process än nödvändigt. 

Egenrapportering Ledningen får kontinuerligt vetskap om den interna kontrollen och 

brister kan därmed upptäckas tidigare. Den kontinuerliga karaktären 

gör dock att tid löpande krävs till utvärdering och rapportering. 

Analysbaserad 

metod 

Ger ett tydligt värde till högre nivåer såsom ledning och eventuellt 

även styrelse. Den kontinuerliga karaktären gör att ”tid tas ofta”. 

COSO-ramverket Bra utgångspunkt, täcker relevanta områden vilka är framtagna 

genom komponenterna. Dock är ramverket generellt och måste 

därmed anpassas till varje bolags specifika verksamhet och 

förutsättningar. 

Figur 14; Exempel på egenskaper hos de olika tillvägagångssätten 

 

Studien visar att oavsett vilket tillvägagångssätt som används för själva insamlingen av 

material för utvärderingen måste detta anpassas till den egna organisationen. Vad som kan 

konstateras är att alla metoder kan vara effektiva, dock är arbetet både innan och efter själva 

insamlingen minst lika viktigt som själva insamlingsmetoden. Vad det handlar om är att 

försöka säkerställa att bolaget har ”rätt” kontroller, som undersöker det som faktiskt ämnas 

undersökas. Därefter måste den interna kontrollen och ledningens värderingar kontinuerligt 

genomsyra hela organisationen så att alla medarbetare vet vad det är som gäller. Det är 
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oerhört viktigt att rutiner och processer gås igenom för att veta att inga brister eller svagheter 

föreligger i dessa, och om så skulle vara fallet bör åtgärder genast vidtagas. Förutom att val av 

metod är ett viktigt ställningstagande, har studien även visat att arbetet både med att kartlägga 

och verifiera den interna kontrollen måste ses i ett större perspektiv. Organisationen måste för 

det första ha klart för sig syftet, både med arbetet och med utvärderingen, och därefter lägga 

upp ambitionsnivån utefter detta. Vidare är även verifieringen av resultatet, 

sammanställningen och kommande åtgärder oerhört viktiga.  

 

För att det ska bli ett effektivt arbete anser vi att det är viktigt att bolagen ser arbetet med den 

interna kontrollen som ett värdeskapande arbete, som kan generera dem vinster i framtiden, 

istället för ett arbete som måste utföras enbart för att efterleva koden. Däremot, eftersom vi 

inte specifikt gått in och värderat den interna kontrollen i olika bolag, kan vi i denna studie 

inte uttala oss om huruvida den interna kontrollen i svenska bolag är god, utan enbart att det 

med rätt grundläggande faktorer finns goda chanser till en god intern kontroll.  

 

Studien har resulterat i faktumet att det inte finns någon optimal modell som alla bolag kan 

använda sig av för att kartlägga och verifiera den interna kontrollen avseende de finansiella 

rapporterna då förutsättningarna mellan bolag skiljer sig åt. Vi har dock i nedanstående avsnitt 

sammanfattat resultatet av ett tänkbart tillvägagångssätt för detta arbete och således beskrivit 

viktiga aspekter som kommit fram under studiens gång.  

 

7.2 Tänkbart tillvägagångssätt 

Inledningsvis bör syfte och ambitionsnivå klargöras för att på så sätt fastställa en grund för 

kommande arbete. Därefter ligger fokus på att göra en grundlig riskanalys och således skaffa 

sig en bild över vilka risker som organisationen kan ställas inför samt vilka risker som bör 

elimineras eller vilka som det räcker att hantera. Därpå väljs metod för att samla in material 

till utvärderingen, vi föreslår självutvärdering som en möjlig och relativt enkel lösning. 

Oavsett vilken insamlingsmetod som valts bör verifiering ske, åtminstone i det initiala skedet 

innan utvärderingsprocessen infunnit sig i organisationen. Hur urvalet för verifieringen görs 

kan grunda sig i riskanalysen och vara där riskerna är störst. Vad denna studie resulterat i är 

dock att någon form av oförutsägbarhet bör förekomma. Efter verifieringen av det insamlade 

materialet görs en sammanställning på bolags-/koncernnivå för att tydliggöra resultatet både 
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till styrelsen och även till dotterbolagen/enheterna. Vidare används COSO-ramverket som ett 

verktyg i såväl riskanalysen, självutvärderingen samt sammanställningen. I alla delarna kan 

COSO-ramverket åskådliggöra relevanta områden som bör innefattas och tas i beaktande. 

Även om COSO:s komponenter är bra både ur beskrivnings- och utvärderingssynpunkt är det 

viktigt att anpassa ramverket efter det egna bolagets förutsättningar.  

 

Efter att sammanställningen är gjord är egentligen utvärderingsprocessen fullbordad, dock är 

det oerhört viktigt att arbetet med den interna kontrollen sedan fortsätter i organisationen och 

att åtgärder vidtas för att förbättra eventuella brister. Genom hela utvärderingsprocessen är det 

av största vikt att väga kostnaden mot nyttan. Vad vi menar är att kostnaden för att säkerställa 

den interna kontrollen måste relateras till vad organisationen anser sig få ut av processen. 

Viktigt är att kärnverksamheten inte får komma i skymundan av internkontrollarbetet 

eftersom det trots allt är den som i kombination med god intern kontroll genererar 

organisationens resultat. För att ännu en gång tydliggöra vårt tänkbara tillvägagångssätt 

sammanfattas det i nedanstående figur. 

 

 

Figur 15; Tänkbart tillvägagångssätt 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har frågor väckts över områden vilka är nära relaterade till vad den här 

studien behandlat och som kan vara intressanta för vidare forskning. Några av dessa områden 

presenteras nedan. 

 

Att arbetet med den interna kontrollen kan omfattas av lite olika beståndsdelar är något som 

den här studien påvisat. En beståndsdel som vi under studiens gång kommit i kontakt med är 

IT och att IT i vissa fall fått en allt större påverkan på internkontrollarbetet. Eftersom det här 

inte behandlats djupare i den här studien skulle frågan om huruvida IT kan underlätta 

processen med internkontrollarbetet i stort vara ett ämne för kommande studier.  

 

Under intervjuerna fick vi information om att tillvägagångssättet för att utvärdera och 

verifiera den interna kontrollen inte är branschrelaterat. Om det verkligen är så eller om det 

ändock finns tendenser som pekar på motsatsen och om det i så fall finns metoder som passar 

bättre i en bransch gentemot en annan, skulle kunna vara intressanta områden att forska inom. 

 

Något som den här studien bara kan spekulera i, men som kan vara intressant att undersöka, är 

vad som händer när tremiljardsspärren tas bort sommaren 2008 och fler bolag således 

omfattas av Koden.  Kommer en praxis utvecklas, vilka metoder kommer att användas och 

vilken ambitionsnivå kommer arbetet med den interna kontrollen att ha? 



Koden till den interna kontrollen 
Källförteckning 
 

 

  

Källförteckning 
 

Tryckta källor 
Aktiebolagslagen, (2005:551). Paragraf 8:4 2st. & 8:5 

 

Benston, G. J. & Hartgraves, A. L., (2002). ”Enron: what happened and what we can learn 

from it”, Journal of Accounting and Public Policy, 21 (2), pp. 105-127 

 

Bierstaker, J. L. & Thibodeau, J. C., (2006).”The effect of format and experience on internal 

control evaluation”, Managerial Auditing Journal, Vol. 21, No 9. 

 

Bryman, A., (1997). ”Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning”, 

Studentlitteratur, Lund 

 

Bryman, A., (2004). ”Social Research Methods”, andra upplagan, Oxford University Press, 

Oxford 

 

Bryman, A. & Bell, E., (2005). ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Liber Ekonomi, 

Malmö 

 

COSO, (2006). ”Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public 

Companies, Volume 1: executive summary”, Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway of Commission  

 

Deegan, C. & Unerman, J., (2006). ”Financial Accounting Theory”, McGraw-Hill Education, 

Berkshire 

 

Guba, E. & Lincoln, Y., (1989). “Fourth Generation Evaluation”, SAGE Publications Ltd, 

Newbury Park 

 

FAR Förlag, (2006). ”Testa den interna kontrollen”, FAR Förlag AB, Kristianstad 



Koden till den interna kontrollen 
Källförteckning 
 

 

  

 

FAR & Svenskt Näringsliv, (2005). ”Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 

finansiella rapporteringen – Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning”, FAR & Svenskt 

Näringsliv 

 

FRC, (2005). ”Internal control - revised guidance for directors on the combined code”, 

Financial Reporting Council, London   

 

Haglund, A., Sturesson, J. & Svensson, R., (2005). ”Intern kontroll – En del av verksamhets- 

och ekonomistyrningen”, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm 

 

Heiman, G. W., (2001). ”UNDERSTANDING RESEARCH METHODS AND STATISTICS- An 

Integrated Introduction For Psychology”, andra upplagan, Houghton Mifflin Company, 

Boston 

 

Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, (2006). ”Anvisning nr 1-2006, Tillämpning av Kodens 

regler om rapportering av intern kontroll”, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Stockholm 

 

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, (2007). ”Årsrapport 2007”, Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning, Stockholm 

 

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, (2008). ”Förslag till reviderad svensk kod för 

bolagsstyrning”, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Stockholm 

 

Lantz, A., (2007). ”Intervjumetodik”, Studentlitteratur, Lund 

 

Lundgren, S. (red.), Edqvist, H. & Wallgren, A., (2007). ”Konjunkturrådets rapport 2007 – 

Tillväxt i otakt”, SNS Förlag, Stockholm 

 

Malmeby, A., (2006). ”Förenklade regler om intern kontroll”, Balans nr 10 

 



Koden till den interna kontrollen 
Källförteckning 
 

 

  

Mannheimer Swartling advokatbyrå, (2006). ”Handledning vid tillämpning av Svensk kod för 

bolagsstyrning”, Mannheimer Swartling advokatbyrå 

 

Nylén, U., (2005). ”Att presentera kvalitativa data – framställningsstrategier för 

empiriredovisning”, Liber Ekonomi, Malmö 

 

Patel, R. & Davidson, B., (2003). ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomförs 

och rapportera en undersökning”, Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund 

 

Precht, E., (2006). ”Internkontroll är som en tom ram – Den måste fyllas med regler och 

anvisningar”, Balans nr 1 

 

Ramos, M., (2006). ”How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404 – Assessing the 

Effectiveness of Internal Control”, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey  

 

Reinius, U., (2004). ”Corporate Governance - Om ett språk och dess dialekter”, Bilaga 6, 

SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet 

 

Repstad, P., (2007). ”Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap”, 

Studentlitteratur, Lund 

 

Sevenius, R., (2007). ”Bolagsstyrning”, Studentlitteratur, Lund 

 

Severin Danielsson, K. & Lingqvist, H., (2006). ”Styrelsens rapport om intern kontroll enligt 

Svensk kod för bolagsstyrning – en möjlig arbetsmodell”, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 

Stockholm 

 

Skog, R. (red), (2005). ”En svensk kod för bolagsstyrning – vad är det för något och vad 

innebär den?”, Iustus Förlag AB, Uppsala 

 

SOU 2004:47 ”Näringslivet och förtroendet – betänkande av Kodgruppen”, Kodgruppen 

 



Koden till den interna kontrollen 
Källförteckning 
 

 

  

SOU 2004:130 ”Svensk kod för bolagsstyrning – betänkande av Kodgruppen”, Kodgruppen  

 

Strategic Direction, (2007). ”Crisis management – easy to do badly, hard to do right: 

Differing experiences of Wal-Mart, Enron and Arthur Andersen”, Strategic Direction 23 (1), 

pp. 26-29 

 

StyrelseAkademin, (2003). ”Vägledning till god styrelsesed”, StyrelseAkademin/Ahremark 

Fredrikson Informationskonsult 

 

Svernlöv, P., (2006). ”Svensk kod för bolagsstyrning – med kommentarer för praktiskt 

tillämpning”, Nordstedts Juridik, Stockholm 

 

Tson Söderström, H., Braunerhjelm, P., Friberg, R., Norman, V. & Sölvell, Ö., (2001). 

”Ekonomirådets rapport 2001 – kluster.se – Sverige i den nya ekonomiska geografin”, SNS 

Förlag, Stockholm 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, (2007). ”Öhrlings PricewaterhouseCoopers – tävlan 

2007. Bästa Bolagsstyrningsrapport 2006*”, PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, 

Stockholm 

 

Årsredovisning Posten AB, (2007). 

 

Elektroniska källor 

Hemsida DI; 

A: ”Banksvindel kan ha sänkt börserna”, publiceringsdatum 2008-01-25, hämtad 2008-02-06 

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fwords%3Dsociete+generale%26sec

tionid%3Dettan%26menusection%3Dstartsidan%3Bhuvudnyheter%26articleid%3D2008%25

5C01%255C25%255C267046  

B: ”Svindelmisstänkt i förhör i Paris”, publiceringsdatum 2008-01-27, hämtad 2008-02-06 

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fwords%3Dsociete+generale%26sec

tionid%3Dettan%26menusection%3Dstartsidan%3Bhuvudnyheter%26articleid%3D2008%25

5C01%255C27%255C267198  



Koden till den interna kontrollen 
Källförteckning 
 

 

  

C: ”Storsvindlaren har erkänt”, publiceringsdatum 2008-01-28, hämtad 2008-02-06  

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fwords%3Dsociete+generale%26sec

tionid%3Dettan%26menusection%3Dstartsidan%3Bhuvudnyheter%26articleid%3D2008%25

5C01%255C28%255C267362  

 

Hemsida Kollegiet för Svensk bolagsstyrning; 

A:http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp, hämtad 2008-04-14 

B:http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp, hämtad 2008-02-04 

http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/files/docs/PM_nyakoden_20080201.pdf, hämtad 

2008-02-05  

 

Hemsida KPMG;  

A:http://www.kpmg.se/pages/105681.html, hämtad 2008-02-04 

B:http://www.kpmg.se/pages/102866.html, hämtad 2008-02-04 

 

Hemsida OMX; 

A:http://www.omxgroup.com/nordicexchange/nyheterochstatistik/foretagsmeddelanden/Articl

e/?msgId=628990&lang=sv, hämtad 2008-02-04 

B:http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/surveillance/surveillanc

estockholm/Code_for_Corporate_Governance/?languageId=3, hämtad 2008-03-09 

 

Hemsida Posten AB; 

A:http://www.posten.se/m/verksamhet, hämtad 2008-02-12 

B:http://www.posten.se/m/op_posten, hämtad 2008-02-12 

C:http://www.posten.se/m/bolagsstyrning, hämtad 2008-02-12 

 

Hemsida SEC; 

http://www.sec.gov/about/laws.shtml#sox2002, hämtad 2008-02-04 

 

Hemsida The Sarbanes-Oxley Act; 

http://www.soxlaw.com/, hämtad 2008-02-04 

 



Koden till den interna kontrollen 
Källförteckning 
 

 

  

Muntliga källor 

Gutberg, K., Ekonomistyrningsverket, 080326 

Lekvall, P., Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 080408 

Nordqvist, L. & Bernhartz, M., Deloitte, 080319 

Norell, C., Ernst & Young, 080327 

Rörborn, A., Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 080415 

Stridh, H., KPMG, 080328 

 

Sammanträden med representanter från Posten AB; 

Thunborg, E., Thor, P., Lecoq, M. & Nyman, K., 080125 

Thunborg, E., Thor, P. & Lecoq, M., 080225 

Thunborg, E., & Lecoq, M., 080326 



Koden till den interna kontrollen  Bilaga 1 
Svensk kod för Bolagsstyrning, avsnitt 3.7 
 

 

  

3.7 Intern kontroll och internrevision  

 

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda 

ägarnas investering och bolagets tillgångar.  

 

3.7.1 Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 

informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.  

 

3.7.2 Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den 

avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det 

senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor.  

 

3.7.3 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen 

årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen 

motivera sitt ställningstagande. 

 

Anvisning: Regeln skall från och med rapporteringen för år 2006 tillämpas enligt följande:  

 

Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser 

den finansiella rapporteringen är organiserad. Beskrivningen bör göras utifrån den vägledning 

som tagits fram av arbetsgrupper från svenskt näringsliv och FAR.  

 

Rapporten behöver inte innefatta något uttalande om hur väl den interna kontrollen fungerat 

under det gångna räkenskapsåret. Revisorsgranskning av rapporten är frivillig.  

 

Rapporten skall ingå som ett särskilt avsnitt i bolagsstyrningsrapporten. Det skall framgå om 

detta avsnitt är granskat av bolagets revisor. Se kollegiets anvisning nummer 1-2006.  
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Tack ännu en gång för att Du kan tänka dig att ställa upp och därmed utgöra ett värdefullt 

bidrag till vår D-uppsats. Här kommer den utlovade intervjuguiden. Ser fram emot en givande 

intervju.  

 

Mvh  Anna och Ulrika 

 
Intervjuguide 

Denna guide redogör för vilka områden som vi tänker behandla under intervjun, 

ordningsföljden är inte bestämd, utan frågorna kan hanteras i valfri följd. Du kan när som 

helst under samtalet vidareutveckla en fråga utifrån Dina specialkunskaper i ämnet. 

 

Formalia 

• Position/befattning, arbetsuppgifter 

• På vilket sätt är Du involverad i arbetet med framtagande/utvärdering av intern 

kontroll avseende de finansiella rapporterna? 

 

Intern kontroll avseende de finansiella rapporterna enligt Svensk kod för bolagsstyrning 

1. Vad anser Du är en god intern kontroll med avseende på de finansiella rapporterna? 

Inledningsfas 

2. Anlitar företag extern hjälp vid utvärdering av intern kontroll, eller handläggs det 

mesta internt?  

3. Ska alla dotterbolag i en koncern inkluderas i utvärderingen av den interna kontrollen 

eller räcker det att göra ett urval och hur bör detta i så fall gå till? 

4. Vilka metoder för att verifiera/utvärdera intern kontroll med avseende på de finansiella 

rapporterna känner Du till? 

Kartläggning samt genomförande av undersökning 

5. Är det bra med en kombination av utskickad enkät och verifiering på plats (= 

intervju), eller räcker det med enbart en av metoderna? Om kombination är att föredra, 

ska verifieringen ske i alla bolag eller hur många bör innefattas och hur ska urvalet 

ske?  

6. Har Du reflekterat över att utvärderingen/delar av utvärderingen går att genomföra på 

annat sätt än med hjälp av enkät/intervju? 
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7. Vad bör ett företag tänka på när de ska utvärdera den interna kontrollen? Vilka 

områden bör innefattas? Är något område viktigare än det andra?  

8. Hur många företag använder COSO-ramverket för utvärdering och hur många 

använder annan känd modell och hur många företag använder egenutvecklad modell? 

9. COSO består av ett antal komponenter, vad är viktigt att tänka på vid utvärderingen av 

dessa? Vilka frågor kan ställas/områden bör täckas in, för varje komponent? 

10. Har Du kommit fram till att någon komponent saknas i COSO-modellen eller ger 

verkligen de nuvarande komponenterna en tydlig bild?  

Sammanställning och utvärdering 

11. Hur kan de svar som lämnas i undersökningen sammanställas i bolagens interna 

rapport? 

12. Om exempelvis COSO-modellen används hur sker viktning mellan de olika 

komponenterna? Till exempel; hur görs en helhetsbedömning om kontrollmiljön är bra 

och riskhanteringen dålig? 

13. Om bolaget är en koncern och om utvärderingen har skett separat på olika avdelningar 

hur kan viktning göras mellan de olika dotterbolagen/enheterna? (bland annat med 

tanke på att omsättning kan variera) 

14. Vilka kriterier tycker Du ska vara uppfyllda för att den interna kontrollen är 

tillfredställande, har behov av förbättring eller är undermålig? 

15. Hur bör ett företag gå till väga när sammanställningen är klar, det vill säga typ av 

åtgärdsprogram som kan vidtas om brister framkommit? 

Övriga frågor 

16. Vilka svagheter/styrkor har Du sett när företag ska utvärdera den interna kontrollen? 

17. Ser Du någon konflikt i hur omfattande den interna kontrollen bör vara enligt 

revisionsbolagens syn kontra företagens? Hur vägs kostnaden mot nyttan? 

18. Hur kan ett företag veta att de verkligen har verifierat något genom sin interna 

kontrollprocess? 

19. Hur anser Du att IT kan förenkla/försvåra arbetet med intern kontroll? 

20. Skiljer sig tillvägagångssättet åt, avseende hur företagen utvärderar intern kontroll, 

beroende på företagets storlek/omsättning och bransch?  
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21. Om värdering hade behövt göras över hur väl den interna kontrollen fungerat, så som 

det var tidigare, tror Du att bolag hade haft ett annat tillvägagångssätt än i dagsläget, 

och i så fall vilket?  

22. Något övrigt att tillägga?  
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Tack ännu en gång för att Du kan tänka dig att ställa upp och därmed utgöra ett värdefullt 

bidrag till vår D-uppsats. Här kommer den utlovade intervjuguiden. Ser fram emot en givande 

intervju.  

 

Mvh  Anna och Ulrika 

 
Intervjuguide 

Denna guide redogör för vilka områden som vi tänker behandla under intervjun, 

ordningsföljden är inte bestämd, utan frågorna kan hanteras i valfri följd. Du kan när som 

helst under samtalet vidareutveckla en fråga utifrån Dina specialkunskaper i ämnet. 

 

Formalia 

• Position/befattning, arbetsuppgifter 

• På vilket sätt kommer Du i ditt arbete i kontakt med intern kontroll avseende de 

finansiella rapporterna? 

 

Intern kontroll  

1. Vad anser ESV är god sed när det handlar om intern kontroll? 

2. Hur arbetar ESV för främjandet av en god intern kontroll i de finansiella rapporterna? 

3. Vad anser Du är en god intern kontroll med avseende på de finansiella rapporterna? 

4. Vilka kriterier tycker Du ska vara uppfyllda för att den interna kontrollen är 

tillfredställande, har behov av förbättring eller är undermålig? 

Resultat av intern kontroll 

5. Har Du fått uppfattningen om att företag anlitar extern hjälp vid utvärdering av intern 

kontroll, eller handläggs det mesta internt?  

6. Vilka metoder för att verifiera/utvärdera intern kontroll med avseende på de finansiella 

rapporterna känner Du till? 

7. Vad för slags regler har ESV utvecklat som rör den interna kontrollen i de finansiella 

rapporterna? 

8. Vad bör ett företag tänka på när de ska utvärdera den interna kontrollen? Vilka 

områden bör innefattas? Är något område viktigare än det andra?  
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Övriga frågor 

9. Ser Du någon konflikt i hur omfattande den interna kontrollen bör vara enligt 

revisionsbolagens syn kontra företagens? Hur vägs kostnaden mot nyttan? 

10. Om värdering hade behövt göras över hur väl den interna kontrollen fungerat, så som 

det var tidigare i Bolagskoden, tror Du att bolag hade haft ett annat tillvägagångssätt 

än i dagsläget, och i så fall vilket?  

11. Något övrigt att tillägga om ESV:s arbete och dess funktion hos de statliga 

myndigheterna vad gäller den interna kontrollen?  
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Tack ännu en gång för att Du kan tänka dig att ställa upp och därmed utgöra ett värdefullt 

bidrag till vår D-uppsats. Här kommer den intervjuguide vi tänkt utgå från om du vill ögna 

igenom den innan. Ser fram emot en givande intervju.  

 

Mvh  Anna och Ulrika 

 
Intervjuguide 

Denna guide redogör för vilka områden som vi tänker behandla under intervjun, 

ordningsföljden är inte bestämd, utan frågorna kan hanteras i valfri följd. Du kan när som 

helst under samtalet vidareutveckla en fråga utifrån Dina specialkunskaper i ämnet. Är det 

någon fråga Du inte har kunskap om behöver Du givetvis inte besvara denna. 

 

Formalia 

• Position/befattning, arbetsuppgifter 

• På vilket sätt kommer Du i ditt arbete i kontakt med intern kontroll avseende de 

finansiella rapporterna? 

 

Intern kontroll 

1. Vad anser Kollegiet är en god sed när det handlar om intern kontroll? 

2. Hur arbetar Kollegiet för främjandet av en god intern kontroll i de finansiella 

rapporterna? 

3. Vad anser Du är en god intern kontroll med avseende på de finansiella rapporterna? 

4. Vilka kriterier tycker Du ska vara uppfyllda för att den interna kontrollen är 

tillfredställande, har behov av förbättring eller är undermålig? 

Resultat av intern kontroll 

5. Har Du fått uppfattningen om att företag anlitar extern hjälp vid utvärdering av intern 

kontroll, eller handläggs det mesta internt?  

6. Vilka metoder för att upprätthålla intern kontroll med avseende på de finansiella 

rapporterna känner Du till? 

7. Vilka metoder för att verifiera/utvärdera intern kontroll med avseende på de finansiella 

rapporterna känner du till? 
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8. Vad har Du sett för resultat när ni sammanställt och analyserat erfarenheter av den 

praktiska användningen av Koden med avseende på 3.7? 

9. Vad bör ett företag tänka på när de ska utvärdera den interna kontrollen? Vilka 

områden bör innefattas? Är något område viktigare än det andra? 

Övriga frågor  

10. Ser Du någon konflikt i hur omfattande den interna kontrollen bör vara enligt 

revisionsbolagens syn kontra företagens? Hur vägs kostnaden mot nyttan? 

11. Om värdering hade behövt göras över hur väl den interna kontrollen fungerat, så som 

det var tidigare i Bolagskoden, tror Du att bolag hade haft ett annat tillvägagångssätt 

än i dagsläget, och i så fall vilket?  

12. Något övrigt att tillägga om Kollegiets arbete gällande den interna kontrollen i de 

finansiella rapporterna?  
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ASSA ABLOY AB 

AarhusKarlshamn AB 

Active Biotech AB 

Alfa Laval AB 

Atlas Copco AB 

Avanza AB 

Axfood AB 

Axis AB 

B&B Tools AB 

BE Group AB 

Beijer AB, G & L 

Billerud AB 

Biovitrum AB 

Björn Borg AB 

Boliden AB 

Broström AB 

Bure Equity AB 

Cardo AB 

Carnegie & Co AB 

Castellum AB 

ClasOhlson AB 

CloettaFazer AB 

Duni AB 

East Capital Explorer AB 

Electrolux AB 

Elekta AB 

Eniro AB 

Ericsson, Telefonab. L M  

Fabege AB 

Getinge AB 

Gunnebo AB 

Hakon Invest AB 

Haldex AB 

Hemtex AB 

Hennes & Mauritz AB, H&M 

Hexagon AB 

Holmen AB 

HQ AB 

 

Hufvudstaden AB  

Husqvarna AB  

Höganäs AB 

Industrivärden, AB 

Indutrade AB 

Intrum Justitia AB 

Investor AB 

JM AB 

KappAhl Holding AB 

Kinnevik, Investment AB 

Klövern AB 

Kungsleden AB 

Latour, Investmentab 

Lindab AB 

Lindex, AB 

LjungbergGruppen AB 

Lundbergföretagen AB, L E 

Lundin Petroleum AB 

Meda AB 

Mekonomen AB 

Melker Schörling AB 

Metro International S.A 

Micronic Laser Systems AB 

Modern Times Group MTG AB 

Munters AB 

NCC AB 

New Wave Group AB 

NIBE Industrier AB 

Nobia AB 

Nordea Bank AB 

Nordnet AB 

OMX AB 

Oriflame Cosmietics S.A. 

PA Resources AB 

Peab AB 

Peab Industrier AB 

Q-Med AB 

Ratos AB 

 

Rezidor Hotel Group AB  

RnB Retail and Brands AB 

SAAB AB 

Sandvik AB 

SAS AB 

SCANIA AB 

Scribona AB 

Seco Tools AB 

Securitas AB 

Securitas Direct AB 

Securitas Systems AB 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Skanska 

SKF, AB 

SkiStar AB 

SSAB Svenskt Stål AB 

SWECO AB 

Swedbank AB 

Swedish Match AB 

Svenska Cellulosa AB SCA 

Svenska Handelsbanken AB 

Systemair AB 

SäkI AB 

Tele2 AB 

Telelogic AB 

TeliaSonera AB 

Ticket Travel Group AB 

TradeDoubler AB 

Transcom Worldwide S.A. 

Trelleborg AB 

Unibet Group Plc 

Wallenstam Byggnads AB., Lennart 

West Siberian Resources Ltd 

Wihlborgs Fastigheter AB 

Volvo, AB 

Vostok Gas Ltd. 

Ångpanneföreningen, AB 

Öresund, Investmentab 
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Nedanstående principer är citerade från COSO (2006) ”Internal Control over Financial 

Reporting – Guidance for Smaller Public Companies, s.10-11. 

 

Applying Principles in Achieving Effective Internal Control over Financial Reporting  

This guidance provides a set of twenty basic principles representing the fundamental concepts  

associated with, and drawn directly from, the five components of the Framework.  

 

Control Environment  
1. Integrity and Ethical Values - Sound integrity and ethical values, particularly of top 

management, are developed and understood and set the standard of conduct for 

financial reporting.  

2. Board of Directors - The board of directors understands and exercises oversight 

responsibility related to financial reporting and related internal control.  

3. Management's Philosophy and Operating Style - Management's philosophy and 

operating style support achieving effective internal control over financial reporting.  

4. Organizational Structure - The company's organizational structure supports effective 

internal control over financial reporting.  

5. Financial Reporting Competencies - The company retains individuals competent in 

financial reporting and related oversight roles.  

6. Authority and Responsibility - Management and employees are assigned appropriate 

levels of authority and responsibility to facilitate effective internal control over 

financial reporting.  

7. HumanResources - Human resource policies and practices are designed 

andimplemented to facilitate effective internal control over financial reporting.  

Risk Assessment  
8. Financial Reporting Objectives - Management specifies financial reporting 

objectives with sufficient clarity and criteria to enable the identification of risks to 

reliable financial reporting.  

9. Financial Reporting Risks - The company identifies and analyzes risks to the 

achievement of financial reporting objectives as a basis for determining how the risks 

should be managed.  
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10. Fraud Risk - The potential for material misstatement due to fraud is explicitly 

considered in assessing risks to the achievement of financial reporting objectives.  

Control Activities  
11. Integration with Risk Assessment - Actions are taken to address risks to the 

achievement of financial reporting objectives.  

12. Selection and Development of Control Activities - Control activities are selected 

and developed considering their cost and their potential effectiveness in mitigating 

risks to the achievement of financial reporting objectives.  

13. Policies and Procedures - Policies related to reliable financial reporting are 

established and communicated throughout the company, with corresponding 

procedures resulting in management directives being carried out.  

14. Information Technology - Information technology controls, where applicable, are 

designed and implemented to support the achievement of financial reporting 

objectives.  

Information and Communication  
15. Financial Reporting Information - Pertinent information is identified, captured, used 

at all levels of the company, and distributed in a form and timeframe that supports the 

achievement of financial reporting objectives.  

16. Internal Control Information - Information used to execute other control 

components is identified, captured, and distributed in a form and timeframe that 

enables personnel to carry out their internal control responsibilities.  

17. Internal Communication - Communications enable and support understanding and 

execution of internal control objectives, processes, and individual responsibilities at all 

levels of the organization.  

18. External Communication - Matters affecting the achievement of financial reporting 

objectives are communicated with outside parties.  

Monitoring  
19. Ongoing and Separate Evaluations - Ongoing and/or separate evaluations enable 

management to determine whether internal control over financial reporting is present 

and functioning.  
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20. Reporting Deficiencies - Internal control deficiencies are identified 

andcommunicated in a timely manner to those parties responsible for taking corrective 

action, and to management and the board as appropriate.  

 

(COSO, 2006 s10, 11) 
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